استاندار گیالن در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا عنوان کرد:

گیالن در اجرای طرح محله سالمت
محور ،جزو استان های برتر باشد

میدان مرکزی انزلی
گرفتار در چرخه
بالتکلیفی  ۲۰ساله

روزنامه
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حضور نمایندگان
رشت در تمرین
سپیدرود
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فرماندار انزلی :

کارآفرینان در شرایط سخت
صادقانه در کنار دولت ایستاده اند
8

سیاسی

وقتی مجلس و دولت
برای خدمت به مردم
از هم سبقت میگیرند
5

فرهنگی

ناگفته های
محمدعلی نجفی
از دکتر شریعتی
4

اقتصاد

پیشی گرفتن هزینهها از درآمدها

ماجرای دخل و خرجی
که با هر ضرب و زوری
نمیخواند
6

اجتماعی

ماجرای زنانی که طعمه
«ماکان پرایدسوار» شدند

سرقتهای
ن درمشهد
پسرقارو 
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مهاجرت و فرار سرمایه؛ دو روی یک سکه

آثار منفی مهاجرت بر اقتصاد کشور
گیالن امروز -مردم در سرتاسر دنیا به دالیل مختلف تصمیم به مهاجرت
میگیرند که جنگ ،ناامنی ،بیثباتی اقتصادی ،تحصیل ،کار و ...از اهم دالیل
برای این اقدام تلقی میشود .در ایران نیز تمایل به مهاجرت به سایر کشورها به
ویژه طی سالهای گذشته شدت گرفت ه است.
براساس سالنامه مهاجرتی ایران ،آمریکا ،کانادا ،آلمان ،انگلیس ،ترکیه ،سوئد
به ترتیب کشورهای محبوب ایرانیان برای مهاجرت هستند؛ این آمار بر اساس
دادههای موجود در پایگاه داده سازمان ملل جمع آوری و به جز ترکیه ،سایر
کشورهای همسایه ایران در این آمار محاسبه نشده است .در  4سال اخیر نیز
بیشترین مهاجرت به کشور ترکیه بوده است .
کشورهای مهاجرپذیر هرکدام قوانین خاص خود را دارند و رویکردهای مختلفی
را برای پذیرش مهاجر اجرا میکنند و گاه قوانین تسهیلکننده را نیز در نظر
میگیرند .سرمایهگذاری در کشور مقصد یکی از راههای مهاجرت به حساب
میآید که در هر یک از کشورها قوانین متفاوتی دارد .برای مثال خرید ملک
و ثبت شرکت یکی از راههای سرمایهگذاری و اقامت در کشور ترکیه محسوب
میشود.
فارغ از اینکه دلیل مهاجرت چیست ،این پدیده آثار متعدد اقتصادی و اجتماعی
بر دو کشور مبداء و مقصد میگذارد .کاهش نیروی کار متخصص در کشور
مبداء ،تفاوتهای فرهنگی و مسائل ایجاد شده در کشور مقصد و  ...از این
دست موارد هستند .یکی از آثار مهم اقتصادی به خروج سرمایه از کشور مبداء
باز میگردد .خروج سرمایه غالباً در کشورهایی صورت میگیرد که اقتصادی
غیر قابل پیشبینی دارند .عدم ثبات در نرخ ارز ،فشارهای تورمی و ...از دالیل
خروج سرمایه به حساب میآیند .فرار سرمایه میتواند تبعات بسیار زیادی در
پی داشته باشد که رشد اقتصادی پایین ،افزایش بیکاری ،فقر در بلند مدت و...
از پیامدهای خروج سرمایه است.
یکی از مسائل کشور طی سالهای گذشته ،افزایش تمایل به مهاجرت است که
این موضوع به تشدید خروج سرمایه در کشور منجر شدهاست .از ابتدای سال
 96تا پایان آذر ماه  ،98حدود 48میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است

که به نظر میرسد این رقم طی یک سالگذشته نیز افزایش یافت ه باشد.
با توجه به تحوالت سالهای اخیر ،بخش قابل مالحظهای از مهاجران ایرانی،
ترکیه را به عنوان مقصد برای مهاجرت انتخاب میکنند .طبق اطالعات مرکز
آمار ترکیه ،در 12ماه منتهی به سپتامبر سال جاری میالدی ،اتباع ایرانی 908
خانه در ترکیه خریدهاند و صدرنشین خریداران خانه از کشورهای خارجی در
ترکیه بودهاند .برای خرید خانه در این کشور باید حداقل 250هزار دالر پرداخت
کرد .یعنی در حداقلیترین حالت ،در این یک سال  227میلیون دالر تنها از
طریق خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است .همچنین سرمایهگذاری
در این کشور یکی از گزینههای مورد توجه برای دریافت شهروندی این کشور به
حساب میآید .برای سرمایهگذاری در ترکیه نیز حداقل  500هزار دالر سرمایه
مورد نیاز است و ایرانیان سهم باالیی در سرمایهگذاری این کشور دارند.
به گزارش اقتصاد آنالین قبرس ،لهستان ،اسپانیا ،یونان و ...از دیگر مقاصد
ایرانیان برای مهاجرت است که هر یک از این کشورها نیز برای مهاجرت از
طریق سرمایهگذاری به سرمایه باالیی نیاز دارد و این امر سبب خروج سرمایه
زیادی از کشور شدهاست.
باید گفت فرار سرمایه عموماً به جهت کسب سود نیست .بلکه واکنشی نسبت
به وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود است .به بیان دیگر ،بازدهی سرمایهگذاری
در کشورهای مقصد ایرانیان لزوماً باالتر از ایران نیست و شاید کمتر نیز باشد.
آنچه که باعث میشود افراد به سرمایهگذاری در سایر کشورها روی بیاورند،
اخذ شهروندی آن کشور است .براساس برآوردها ،ثروت ایرانیان در خارج از
کشور به رقم قابل توجهی میرسد .رقمی که حتی با فرض ارز 4200تومانی،
بسیار باال خواهد بود .مهاجرت هر دلیلی داشته باشد ،به یکی از واژههای
پرکاربرد در جامعه این روزهای ایران مبدل شدهاست .پدیدهای که آسیبهای
جبرانناپذیری بر پیکره کشور از ابعاد اقتصادی و اجتماعی وارد کرده است و
تبعات منفی بسیاری به همراه دارد .کاهش سرمای ه اجتماعی و نیروی انسانی
ماهر ،کاهش رشد اقتصادی ،کاهش رقابتپذیری اقتصادی و  ..از جمله تبعات
مخرب مهاجرت است.

روند طوالنی پروژه جمعآوری
روان آبهای سطحی رشت

3

شهردار رشت:

ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های نسقی از مهمترین مشکالت رشت است
گیالن امروز -شهردار رشت ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های نسقی
را یکی از مهمترین مشکالت حال حاضر رشت عنوان کرد و گفت :شیوهنامه
مدیریت زمین های نسقی نیازمند بازنگری مجدد است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری رشت ،نشست
سیدمحمد احمدی شهردار ،احمد
رمضانپور نرگسی رییس شورای
اسالمی و جمعی از مدیران شهرداری
رشت با نمایندگان مردم این شهرستان
در مجلس شورای اسالمی ،برگزار شد.
سیدمحمد احمدی در این جلسه
ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضای
شورای اسالمی با اشاره به اینکه تنوع
و حجم فعالیتهای شهرداری وسیع
است اظهار کرد :تعامل و تفکر جمعی،
مهمترین اصل در پیشرفت مدیریت
شهری است.
شهردار رشت حضور و تعامل نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی را یک
فرصت برای توسعه و پیشرفت رشت
دانست و افزود :فصل جدیدی از
همکاری های مشترک مدیریت شهری
و پارلمان شهری آغاز می شود.
وی مهمترین اولویت کنونی مدیریت شهری را ساماندهی پسماند و زباله
عنوان کرد و افزود :شهرداری رشت به تنهایی نمی تواند این موضوع را
مدیریت کند و نیازمند مشارکت و هم افزایی دستگاه های متولی هستیم.
احمدی با اشاره به اینکه منابع شهرداری به تنهایی برای مدیریت پسماند و
دفنگاه سراوان کافی نیست بیان کرد :نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ملی
و استانی برای کنترل و مدیریت بیشتر و بهتر هستیم.
وی با اشاره به اینکه روزانه  ۱۱۰۰الی  ۱٢۰۰تن زباله در سراوان دفن می
شود عنوان داشت :زباله های دفن شده در این منطقه تنها متعلق به شهر
رشت نیست و زباله های پنج شهرستان در سراوان دفن می شود.
شهردار رشت در ادامه خواستار مساعدت ویژه نمایندگان مجلس برای
تامین اعتبار الزم به جهت احداث زباله سوز شد.
احمدی همچنین با اشاره به برنامه های شهرداری برای تصفیه خانه شیرابه
سراوان اظهار کرد :تکمیل تصفیه خانه و احداث حوضچه آرامش در دستور
کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ،ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های
نسقی را یکی از مهمترین مشکالت حال حاضر رشت عنوان کرد و ضمن
تشکر از همکاری و تعامل دستگاه قضا بیان کرد :شیوهنامه مدیریت زمین
های نسقی نیازمند بازنگری مجدد است.
احمدی با بیان اینکه شهرداری رشت در مواقع بحران تنهاست و بسیاری
از مسئولیت ها را به تنهایی به دوش می کشد ،به آغاز فصل سرما اشاره
کرد و گفت :بسیاری از ماشین آالت شهرداری ،فرسوده و نیازمند تعمیر
هستند و خواستار مساعدت ویژه نمایندگان مجلس برای تعمیر و خرید
ماشین آالت جدید هستیم.
وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و یادآور شد :اداره شهر
با جمعیت هشتصد هزار نفری و  ۱۶نقطه حاشیه ،کار آسانی نیست و
نیازمند همکاری و همراهی سایر دستگاه های اجرایی هستیم.
رییس شورای اسالمی رشت نیز در این جلسه حضور نمایندگان مجلس
شورای اسالمی شهرستان رشت را به فال نیک گرفت و از آمادگی شورای
اسالمی برای همکاری بیشتر با نمایندگان جهت تامین رفاه و پاسخگویی

به مطالبات مردم خبر داد.
احمد رمضانپور با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری اظهار داشت :این
پروژه تنها مربوط به شهر رشت نیست و متعلق به کل مردم استان گیالن
است.
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مزایده عمومی

وی به معضل ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های نسقی اشاره کرد و
افزود :باید این گونه اقدامات ،مدیریت و کنترل شود و توجه داشت که یک
زلزله کوچک می تواند اثرات جبران ناپذیری ایجاد کند.
پسماند و آلودگی رودخانه های رشت از مهمترین اولویت ها
جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسالمی
نیز در ادامه این جلسه با اشاره به سهم ناچیز این شهرستان در اعتبارات
پروژه های بازآفرینی گفت :باید اعتبارات بیشتری توسط سازمان بازآفرینی
برای پروژه های این سازمان تخصیص یابد .وی پسماند و آلودگی رودخانه
های رشت را از مهمترین اولویت ها عنوان کرد و با اشاره به اهمیت حمل
و نقل ریلی بیان کرد :بسیاری از کشورهای پیشرفته از حمل و نقل ریلی
استفاده می کنند و این موضوع می تواند گره ترافیکی شهر رشت را باز
کند .سیدعلی آقازاده یکی دیگر از نمایندگان مردم رشت در مجلس نیز
به تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی با مدیریت شهری تاکید کرد و با
تصریح اینکه نباید عجوالنه تصمیم گرفت گفت :تصمیمات عجوالنه و بدون
برنامه هزینه های غیر متعارفی را به دوش آیندگان قرار خواهد داد .وی
بر ضرورت تدوین طرح جامع پسماند تاکید کرد و عنوان داشت :باید از به
روزترین روش ها برای مدیریت پسماند شهری استفاده شود.
آقازاده به سایر ظرفیت های شهر رشت نظیر تاالب عینک برای توسعه و
رونق اقتصادی شهر اشاره کرد و بیان داشت :باید از چنین ظرفیت های
خدادادی حداکثر بهره را در توسعه شهری ببریم.
محمد رضا احمدی یکی دیگر از نمایندگان مردم رشت در مجلس نیز در
این جلسه بر ضرورت وحدت و تعامل بیشتر بهمنظور پیگیری مطالبات
مردمی و جلب رضایت شهروندان تاکید کرد.
همچنین در این جلسه متین عاشوری معاون بازآفرینی سازمان عمران
و بازآفرینی شهرداری و محمد محبتی مدیر پروژه قطار شهری رشت،
گزارشی از روند اجرای پروژه های در دست اقدام سازمان مربوطه را ارائه
دادند.

شرکت گروه صنعتی نمونه منصور گیالن درنظر دارد نسبت به فروش حدود  30تن میلگرد ،انواع
لوله ،بشکه نبشی ،تیرآهن ،قالب فلزی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند جهت بازدید و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ  99/09/02الی 99/09/05
به محل کارخانه :به آدرس استان گیالن ،شهر لوشان ،شهرک صنعتی جمالآباد ،خیابان درفک زیتون
 7کارخانه  MDFمراجعه و جهت تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ  99/09/10به معاونت بازرگانی
شرکت به نشانی :تهران ،بلوار کریمخان ،خیابان حافظ ،پالک  458طبقه اول مراجعه نمایند.
بازگشایی پاکات ماخوذه در تاریخ  99/09/12راس ساعت  10صبح در واحد کمیسیون معامالت به
همراه اعضای کمیسیون انجام خواهد شد.
سپرده شرکت در مزایده طی یک فقره چک تضمینی بانکی به مبلغ  300/000/000ریال در وجه
شرکت نمونه منصور گیالن تعیین گردیده است.
شماره تلفن02188902572 :
گروه صنعتی نمونه منصور گیالن

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگهای ساختمانی
صنعتی و رنگهای پودری الکترواستاتیک

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

مرکز معاینه فنی خودرو الکانشهر
شرکت شکوفه موتور گیالن
مرکز معاینه فنی الکانشهر
(برادران پور رستگار)

نشانی :بلوار پروفسور سمیعی (الکانشهر)
نرسیده به تقاطع پل راهآهن – سمت چپ

