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 استاندار گلستان با اشاره به تخریب و آسیب دیدن تعدادی از منازل مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه های استان در سیل اخیر 
گفت: با هدف ایمنی ساکنان این خانه ها، از ساخت دوباره منازل در این مکان ها جلوگیری شده و ساخت مسکن برای مالکان این منازل 
در زمین های ایمن و مناسب انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی استانداری گلستان، هادی حق شناس در جلسه ستاد بازسازی 
و نوسازی مناطق آسیب دیده استان اظهار داشت: منازل واقع در حریم و بستر رودخانه های گرگانرود و قره سو در شهرهای آق قال و 
گمیشان و برخی روستاهای پیرامون این رودخانه ها در سیل اخیر تخریب شد که فرمانداران باید زمین های مناسب در مکان های امن 

برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار صاحیان این خانه ها قرار دهند.وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۷۵۰۰ پرونده برای دریافت وام 
ساخت و تعمیر مسکن مناطق سیل زده به بانک ها معرفی شده و از این میان با مالکین ۲۰۳۵ خانه قرارداد بسته شده که الزم است 
بانک ها این روند را تسریع کنند.استاندار گلستان گفت: بانک های استان از صدور اجراییه برای ساکنان مناطق سیلزده که قادر به پرداخت 
به موقع وام ها نبوده اند خودداری کنند.حق شناس به مشکالت بخش کشاورزی استان ناشی از سیل اخیر اشاره کرد و گفت: از مساحت 

۳۱۷ هزار هکتاری اراضی گلستان حدود ۱۰۰ هزار هکتار بطور جدی تخریب شد.

 استاندار گلستان : 

خانه های سیل زده بستر رودخانه های گلستان جابجا می شود

استان  درشرق  گنبدکاووس  مالیاتی  امور  مدیر  و  مدیرکل  معاون 
گلستان اعالم کرد که مردم این شهرستان درسال گذشته ۴۵۰ میلیارد 
ریال مالیات مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کردند که ۱۱ درصد بیشتر 
از سال ۹۶ بوده است.احمد نعیمی اظهار داشت: با وجود پرداخت این 
میزان مالیات از سوی مردم گنبدکاووس اما این میزان وصول مالیات 
۱۲ درصد کمتر از برنامه پیش بینی شده درسال ۹۷ بوده است.وی 
در سال گذشته، ۳۳۰  دریافت شده  مالیات های  از مجموع  افزود: 
میلیارد ریال مالیات مستقیم و ۱۲۰ میلیارد ریال مالیات غیرمستقیم 
)ارزش افزوده( بوده است.نعیمی اضافه کرد: درسال گذشته و از محل 
مالیات های دریافتی، مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال به شهرداری گنبدکاووس، 
سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به شهرداری اینچه برون و یک میلیارد 
و ۷۳۰ میلیون ریال به دهیاری های این شهرستان پرداخت شده است.

وی در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی صنوف و مشاغل در سال 
جاری نیز گفت: تمامی صاحبان مشاغل و صنوف بایستی تا پایان 
۳۱ خرداد ماه جاری اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۹۷ خود را به صورت 

الکترونیکی تکمیل نمایند که البته با توجه به تعطیلی روز ۳۱ خرداد، 
این مهلت تا پایان اول تیرماه ۹۸ تمدید شده است.مدیر امور مالیاتی 
گنبدکاووس خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغلی که اظهارنامه را در 
مهلت قانونی ارائه نکنند، بر اساس قانون امور مالیاتی، عالوه بر اصل 
مالیات، معادل ۳۰ درصد نیز جریمه می شوند که غیر قابل بخشش 
نامه  اظهار  و ۵۰۰  هزار  یادآور شد: سال گذشته ۱۱  است.نعیمی 
مالیاتی توسط صاحبان مشاغل و صنوف در گنبدکاووس به صورت 
الکترونیکی تکمیل و ارائه شد که امسال تا پایان روز ۲۸ خرداد ۹ هزار 
و ۲۰۰ برگه اظهارنامه پر شده که در چند روز باقی مانده، بر شدت 
تکمیل اظهارنامه ها افزوده خواهد شد.وی با اشاره به توافق سازمان 
امور مالیاتی کشور با اصناف برای پرداخت مالیات ۹۷، گفت: مطابق 
این توافق، صاحبان مشاغل و صنوفی که درسال ۹۶ مبلغ مالیات 
قطعی پرداختی آنان تا ۲۵ میلیون ریال بوده امسال از آنان همان مبلغ 
دریافت می شود.نعیمی افزود: صاحبان مشاغلی که مبلغ مالیات آنان 
درسال ۹۶ از ۲۵ تا ۵۰ میلیون ریال بوده معادل پنج درصد افزایش، 

صاحبان مشاغلی که مالیات پرداختی آنان از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال 
بوده معادل ۹ درصد افزایش و صاحبان مشاغل و صنوفی که مبلغ 
مالیات پرداختی آنان باالی ۱۰۰ میلیون ریال بوده معادل ۱۵ درصد 
افزایش دریافت می شود.وی تصریح کرد: صاحبان مشاغلی و صنوفی 
که قادر به پرداخت یکجای مالیات خود نیز نباشند، می تواند تا چهار 
قسط آن را پرداخت نمایند.مدیر امور مالیاتی گنبدکاووس همچنین 
درخصوص دریافت مالیات از ثبت نام کنندگان پیش خرید سکه 
طالی بهار آزادی از بانک ها و ضرورت پر کردن اظهارنامه مالیاتی از 
سوی این افراد، گفت: افرادی که تا ۲۰ سکه بهار آزادی ثبت نام کردند 
نیازی به پرداخت مالیات و پر کردن اظهارنامه ندارند.نعیمی افزود: اما 
افرادی که از ۲۰ تا ۶۰ سکه ثبت نام کردند به ازای هر سکه مبلغ یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات، افرادی که از ۶۰ تا ۱۰۰ سکه ثبت 
نام کردند به ازای هر سکه دو میلیون ریال و افرادی که باالی ۱۰۰ 
سکه ثبت نام کردند به ازای هر سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال باید 

مالیات بدهند و اظهارنامه پر کنند.

 توافق نامه همکاری سه جانبه میان مناطق آزاد انزلی و چابهار با منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان در حضور 
رضا اردکانیان وزیر نیرو کشورمان و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، تفاهم نامه مزبور به مدت سه سال، در جهت 
گسترش مبادالت اقتصادی، تجاری، صنعتی، ترانزیتی و توسعه خدمات بندری و حمل و نقل کاال با تکیه بر ظرفیت های 
موجود این مناطق به عنوان مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال جنوب )نوستراک( در دو کشور و در راستای 
افزایش همکاری های دو کشور در قالب چهار ماده و هفت بند در اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاریهای اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، در هتل کوثر اصفهان منعقد شد.تشکیل 
شورای مشترک بازرگانی در آینده ای نزدیک جهت ایفای نقش هر چه بیشتر در توسعه و تقویت همکاریهای تجاری، 
افزایش حجم حمل کانتینرها از کریدور بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب، برگزاری جلسات کاری مشترک 
در راستای بهره برداری حداکثری از منافع کریدور شمال جنوب، همکاری جهت ارائه تسهیالت و مزیت های جدید 
برای فعالین اقتصادی و تجاری سه طرف، برگزاری نمایشگاه های متقابل بین المللی با حضور شرکت های تابعه آنها 
و برگزاری سمینارها و کمیسیون های اقتصادی و تجاری و در نهایت آموزش و تبادل اطالعات تجاری بازرگانان 
سه طرف از مهمترین بندهای توافق نامه سه جانبه مزبور می باشد.اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی جهت فعال 
سازی کریدور شمال جنوب و توسعه همکاریهای دو جانبه در تمایل طرف روس برای همکاری چندجانبه براساس 

ظرفیت های جدید کریدور نوستراک در ترانزیت بین المللی کاال، حائز اهمیت ارزیابی می شود، موضوعی که می توان 
در راهبرد اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی طی پنج سال گذشته در راستای تبدیل شدن به مرکز مبادله کاالهای 
استراتژیک کشورهای حاشیه دریای خزر و افزایش صادرات کشورمان به بازار بزرگ روسیه مشاهده کرد.این راهبرد از 
طریق انعقاد دو تفاهم نامه با منطقه آزاد لوتوس، برگزاری جلسات کاری و بازدید مشترک از توانمندی ها و ظرفیت های 
همکاری دو و چندجانبه، میزبانی از اجالس اتاق های بازرگانی کشورهای منطقه و نمایشگاه های تخصصی دو کشور 
در کنار حضور در نمایشگاه های طرف روس و تالش به منظور فعال سازی کریدور شمال جنوب، مورد پیگیری قرار 
گرفت.مجتمع بندری کاسپین در کنار بندر انزلی دو بازوی توانمند در گسترش مراودات بر بستر کریدور شمال جنوب 
است و در این میان کاسپین با وجود پسکرانه وسیع، فرآوری کاال در واحدهای تولیدی و ایجاد پارک لجستیک به 
عنوان یک بندر نسل سوم جهانی، از ظرفیت بی نظیری جهت توسعه مراودات و بهره مندی طرفین ایرانی و روس 
از منافع ترانزیت کاال در مسیر کریدور شمال جنوب برخوردار است.سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه بسته های حمایتی 
و تشویقی جهت استفاده حداکثری از مزایا و معافیت های قانونی منطقه، بهمراه فعالیت تاالر بورس منطقه، با راه 
اندازی کریدور جدید چین-قزاقستان-ایران، به عنوان بخش فرعی کریدور بین المللی یک جاده یک کمربند کشور 
 چین، افزایش نقش ترکیبی کریدور نوستراک در معادالت ترانزیتی فرامنطقه ای آسیا و اروپا را در دستور کار قرار

 داده است.

توافق همکاری مناطق آزاد انزلی و چابهار با منطقه اقتصادی لوتوس آستراخان

گنبدی ها پارسال 4۵0 میلیارد ریال مالیات دادند

سارق حرفه ای ۵ میلیاردی
 در گلستان دستگیر شد

از دستگیری سارق  استان گلستان  انتظامی  جانشین فرمانده 
سابقه دار مغازه ها در شهرستان گرگان خبر داد و گفت: اموال 
مکشوفه در مخفیگاه این سارق بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد 
شده است. سرهنگ مسعود فروزان اظهار داشت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت مغازه در گرگان و با توجه به اهمیت موضوع، 
دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 
استان  انتظامی  فرمانده  گرفت.جانشین  قرار  استان  آگاهی 
گلستان افزود: ماموران پس از یک سری اقدامات اطالعاتی و 
تخصصی سرانجام موفق شدند، سارق سابقه دار را شناسایی و 
پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی موفقیت آمیز وی 
را در مخفیگاهش دستگیر کنند.سرهنگ فروزان تصریح کرد: 
متهم در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات غیرقابل 
انکار چاره ای جز اعتراف نداشته و به ۳۶ فقره سرقت مغازه در 
شهرستان گرگان اقرار کرد.این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش 
ریالی اموال مکشوفه در مخفیگاه سارق بیش از ۵ میلیارد ریال 
برآورد شده است، خاطرنشان کرد: سارق پس از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جمعیت هالل احمر 4۹0 شهید 
امدادگر تقدیم نظام اسالمی

 کرده است
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: ۴۹۰ شهید امدادگر 
در کشور از سوی جمعیت هالل احمر تقدیم نظام اسالمی شده 
نماینده  با  دیدار  در  معزی  عبدالحسین  االسالم  است.حجت 
ولی فقیه در استان گیالن در رشت اظهار داشت: امسال فرصتی 
شد تا به آیت اهلل فالحتی بابت انتصاب ایشان به عنوان نماینده 
ولی فقیه در استان گیالن تبریک عرض کنم و برای وی آرزوی 
موفقیت دارم.نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خاطرنشان 
کرد: بنده سال گذشته نیز به استان گیالن سفر کرده بودم اما 
توفیق نشد که در راستای اعتمادی که رهبر معظم انقالب به 
آیت اهلل فالحتی داشتند و ایشان را به عنوان نماینده ولی فقیه در 
گیالن انتخاب کردند تبریک بگویم.معزی به برگزاری یادواره های 
شهدای امدادگر در استان گیالن اشاره کرد و ابراز داشت: در این 
راستا امیدواریم که بتوانیم فرهنگ ایثار، شهادت، شجاعت، غیرت 
و مردانگی را برای مردم و جامعه تبیین کرده و زنده بداریم.وی 
با اشاره به برگزاری مراسم ویژه رحلت امام)ره( در زمان آیت اهلل 
احسانبخش در استان گیالن اظهار داشت: مراسم مذکور یک 
نمونه بود و امسال هم یادواره شهدای امدادگر در استان گیالن 
برگزار شد و این برنامه نیز در کشور نمونه بود.نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر با بیان اینکه ۴۹۰ شهید امدادگر در کشور 
تقدیم نظام اسالمی شده است افزود: استان گیالن در برگزاری 
یادواره شهدای امدادگر پیشگام بوده است و با توجه به همدلی که 
در این استان وجود دارد امیدواریم که در گسترش فرهنگ ایثار 
و شهادت مؤثر باشیم.معزی ابراز داشت: امیدواریم در گسترش 
و تعمیق فرهنگ ایثار، شهادت و همچنین ایستادگی در مقابل 
استکبار جهانی همانطور که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید 
داشتند بتوانیم مؤثر باشیم و در این مسیر گام برداریم.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان گیالن نیز در این دیدار با اشاره به 
کمک ۶ میلیارد تومانی مردم این استان به مناطق سیل زده کشور 
اظهار داشت: مستندسازی خاطرات شهدای امدادگر از بهمن سال 
گذشته انجام شده و نشر فرهنگ شهدا را در برنامه های فرهنگی 
جمعیت هالل احمر دنبال می کنیم.مهدی ولی پور با اشاره به 
همراهی و مشارکت نهادهای مختلف به جمعیت هالل احمر در 
راستای کمک به مردم آسیب دیده و سیل زده کشور ابراز داشت: 
در این راستا مبلغ ۶ میلیارد تومان از کمک های نقدی و غیرنقدی 

مردم گیالن به مناطق سیل زده کشور ارسال شده است.

مسکن  به ساخت وساز  اختصاص یافته  تسهیالت 
امسال افزایش یافته است که گیالن نیز از این امر 
مستثنی نیست و این موضوع می تواند کمک خوبی 
تسهیالت  امسال  باشد.  مسکن  سازندگان  برای 
اختصاص یافته به ساخت وساز مسکن، امسال افزایش 
یافته و این امر می تواند خبر و کمک خوبی برای 
سازندگان مسکن باشد زیرا با رونق ساخت وسازها، 
تعداد مسکن برای امکان اجاره به متقاضیان نیز 
افزایش پیدا می کند.امروزه با افزایش قیمت دالر، 
از  و  فلک کشیده  به  و مسکن سر  زمین  قیمت 
طرفی اجاره ها نیز باال رفته است در این بین وضعیت 
مسکن گیالن هم از این قاعده مستثنی نیست و 
قرار  بازار  گرانی های  شرایط  تأثیر  تحت  به نوعی 
گرفته است. طبق آخرین گزارشات و بررسی هایی 
که مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال ۹۳ منتشر کرده 
است، بیشترین هزینه خرید مسکن در کشور متعلق 
به کالن شهر تهران و کمترین آن مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد است. سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس: سایت ها مکلف به حذف قیمت از 
آگهی خرید و فروش مسکن شدنددر بررسی های 
انجام شده مرکز آمار ایران، استان گیالن میان سایر 
نقاط کشور رتبه یازدهم را به دست آورده البته متوسط 
قیمت خرید هر مترمربع زمین در شهری مثل رشت، 
بسته به منطقه و موقعیت مکانی که دارد کمتر یا 
ساختمان های  و  ویالها  از  است.بسیاری  بیشتر 
مسکونی اطراف شهر رشت در سال های اخیر مورد 
توجه خریداران قرار گرفته است و همین موضوع 
افزایش قیمت زمین در حومه های شهر و  باعث 
روستاها شده که تا چند سال قبل کمتر مورد استقبال 
قرار می گرفتند.مسکن در گیالن در سال های اخیر 
شاید به نسبت استان های دیگر از شرایط رکود حاکم 
بر بازار مسکن بیشترین ضربه را خورده باشد; نبود 
نظارت، کمبود مدیریت بازار مسکن و چندین عامل 
دیگر در این استان باعث شده تا به آن چیزی که 

که  باشد.وضعیتی  نرسیده  دارد  را  لیاقتش  گیالن 
به طور کلی بازار مسکن کشور و به ویژه مسکن در 
گیالن را تحت تأثیر قرار داده، رکود حاکم بر این 
بازار است,; دولت در سال های اخیر تالش کرده تا 
با اعطای یک سری تسهیالت بانکی به خریداران 
خانه اولی تا حدودی رکود را کنترل کرده و از این 
وضعیت نجات دهد.در ایران مردم بر این باورند که 
سرمایه گذاری در بخش مسکن بیشترین و باالترین 
سوددهی را برایشان خواهد داشت اما با این حال 
بانک مرکزی اعالم کرده که با کاهش قابل توجه 
روبه رو  ساختمان  برای  ساخت  پروانه های  صدور 
شده ایم که وضعیت بد و نابسامان بازار مسکن را 
نشان می دهد.متأسفانه در استان گیالن شاهد روند 
افزایشی تعداد مستأجران هستیم که این دلیلی بر کم 
بودن سطح درآمدی مردم است. افزایش و جهشی 
که در قیمت ها اتفاق افتاده، بسیاری از افراد را مجبور 
به زندگی در اطراف شهرها کرده است.حتی ایجاد 
مسکن مهر هم کمکی به بهبود وضعیت نداشت. 
کمبود زمین در گیالن و افزایش قیمت آن، دلیل 
اصلی افزایش قیمت مسکن در این استان می تواند 
باشد و برای کنترل این وضعیت باید کنترل ها و 
نظارت همه جانبه ای به روی مؤلفه های مختلف و 
اعمال شود.کنترل قیمت گذاری مصالح  تأثیرگذار 
از  اعم  ساخت  به  مربوط  هزینه های  ساختمانی، 
و غیره، کنترل  گاز  و  برق  انشعابات  و  شهرداری 
دستمزد نیروی انسانی در ساخت وساز و ده ها عامل 
دیگر باید عملیاتی شود تا در این مجال پیش آمده 
شاهد ثبات قیمت ملک و امالک در استان گیالن 
باشیم.در خرداد ۹۷ نرخ قطعی مسکن بر اساس هر 
مترمربع در شهری نظیر رشت به عنوان مرکز گیالن 
واقع در منطقه بلوار دیلمان برای یک ساختمان با 
یک سال عمر چیزی در حدود ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار 
تومان محاسبه می شد.در محله خواهر امام رشت یا 
همان ساغریسازان نیز در همین مدت یادشده قیمت 

هر مترمربع یک ساختمان مسکونی با یک سال 
ساخت تقریباً چیزی حدود ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار 
تومان معامله می شد.همچنین در خرداد سال گذشته 
بر اساس اطالعات موجود در خیابانی نظیر خیابان 
آزادگان کالن شهر رشت برای یک بنای تازه ساخت 
قیمتی معادل ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان در نظر 
گرفته شده بود که قابل مالحظه است.اما در اسفند 
با  مسکونی  ساختمان  یک  قیمت   ۹۷ سال  ماه 
مساحت ۷۰مترمربعی در محله پارک شهر یا همان 
پارک قدس هر مترمربع ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار و 
۱۱۳ تومان و نرخ کلی خرید آن نیز ۳۰۵ میلیون 
تومان با ۲۴ سال ساخت بود.در آبان ماه سال ۹۷ در 
محله پیرکالچای واقع در منطقه ۳ رشت قیمت یک 
خانه ۷۵متری با ۷ سال ساخت ۹۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان بود و معامله می شد به طوری که قیمت 
هر مترمربع آن یک میلیون و ۲۴۶ هزار تومان برآورد 
می شود.در اواخر فروردین سال ۹۸ برای خرید یک 
دستگاه منزل مسکونی با ۳۳ سال عمر کارکرد واقع 
در منطقه ۵ شهر رشت یا شهرک قدس به ۵۱۰ 
میلیون تومان نیاز بود یعنی قیمت هر مترمربع آن 

باالی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شد.
محله  در  امسال  اردیبهشت  ابتدای  در  مثاًل  یا 
منزل  دستگاه  یک  برای  رشت  سلیمان داراب 
میلیون  عمر ۲۲۴  سال  با ۶  مسکونی ۸۲متری 
تومان قیمت نهایی در نظر گرفته شد یعنی قیمت 
میلیون  و ۹۷۵  میلیون  حدود ۲  آن  مترمربع  هر 
تومان برآورد شد.افزایش قیمت مسکن و قیمت 
اجاره مسکن در محالت مخلتف کالن شهر رشت 
متفاوت است و بر همین اساس پیش بینی می شود 
امسال شاهد افزایش قیمت اجاره مسکن در استان 
به خصوص در مرکز گیالن یعنی کالن شهر رشت 
باشیم.اگر ساخت وساز خانه و مسکن از حالت رکود 
فعلی خارج نشود سیل تقاضای اجاره مسکن فضای 
رقابتی فعلی را باز هم شدید می کند و در نتیجه رخداد 

چنین فعل و انفعاالتی افزایش قیمت اجاره خانه ها 
بیشتر خواهد شد.افزایش قیمت مسکن و قیمت 
اجاره مسکن در محالت مختلف کالن شهر رشت 
با یکدیگر کاماًل متفاوت است همچنین مسکن در 
محالتی از این کالن شهر که مرغوبیت و وضعیت 
بهتری نسبت به سایر نقاط دارند، با افزایش قیمت 
بسیار بیشتر و ملموس تری مواجه می شود.امسال 
مسکن  به ساخت وساز  اختصاص یافته  تسهیالت 
کمک  می تواند  امر  این  و  است  یافته  افزایش 
رونق  با  زیرا  باشد  برای سازندگان مسکن  خوبی 
ساخت وسازها، تعداد مسکن برای امکان اجاره به 
متقاضیان نیز افزایش پیدا می کند.بازارهای مسکن و 
ارز، معمواًل همبستگی دارند در عین حال نباید انتظار 
داشت که این دو بازار متناسب و همپای یکدیگر 
رشد کنند هرچند که در سال ۹۷ رشد قیمت مسکن 
حدود نصف رشد قیمت دالر به ثبت رسید.یکی از 
تأثیر  مسکن،  و  ارز  قیمت های  همبستگی  علل 
تغییرات نرخ ارز روی نرخ بخش مصالح ساختمانی 
است آن چه باعث همبستگی کاالهای داخلی با نرخ 
ارز می شود، صرفاً تولید داخلی این کاالها نیست بلکه 
قابل تجارت بودن در سطح جهانی است که اهمیت 
قابلیت جابه جایی و تجارت در  دارد.کاالهایی که 
بازارهای جهانی را دارند، ولو این که تولید داخل باشند 
به درجات زیادی از نوسانات نرخ دالر متأثر می شوند 
به طور مثال در سال ۹۷ قیمت مصالح فلزی با دالر 
۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان مطابقت دارد که تا حدی با 

نرخ سامانه نیما هماهنگ است.
نرخ  با  درازمدت  در  همواره  مسکن  نرخ  تغییرات 
تورم همبستگی باال داشته است وقتی تورم باال 
می رود عده ای وارد بازار مسکن شده تا بتوانند ارزش 
نقدینگی خود را در مقابل تورم حفظ کنند با توجه به 
این موضوع، در سال گذشته افزایش باالتر از نرخ 
تورم و پایین تر از نرخ دالر برای بازار مسکن قابل 

انتظار بود.

قیمت زمین و مسکن در گیالن سر به فلک کشید؛ 

مستأجران به فکر مهاجرت افتادند

رئیس سازمان بهزیستی:
سازمان بهزیستی باید تسهیل گر

 امور باشد
 رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه باید تسهیل گر امور 
باشیم، گفت: به جای مانع تراشی زمینه را برای حضور بیشتر 
خیران و انجمن های مردمی در راستای حمایت از جامعه هدف 
فراهم کنیم.وحید قبادی دانا در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 
جدید بهزیستی استان گیالن که در سالن همایش بانک صادرات 
برگزار شد با اشاره به رسالت و اولویت های سازمان بهزیستی، 
اظهار کرد: خدا را شاکریم که فرصتی فراهم شده تا در سازمان 
بهزیستی به افراد دارای معلولیت و سایر جوامع هدف این سازمان 
ارائه خدمت کنیم.وی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما عدم 
اجرای دقیق و کامل قوانین است، افزود: اجرای دقیق قوانین 
بسیاری از موانع و مشکالت موجود در بخش ها و حوزه های 
مختلف را مرتفع می کند.رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
بودجه حداقلی و کسری ۹۰ درصد این سازمان، گفت: این سازمان 
خدمات و برنامه های خود را با حضور و حمایت خیران، انجمن ها 
و مؤسسات غیر دولتی انجام می دهد.قبادی دانا با تأکید بر اینکه 
سازمان بهزیستی باید تسهیل گر امور باشد، اظهار کرد: سازمان 
بهزیستی باید زمینه را برای کمک و حمایت خیران، سازمان های 
مردم نهاد و نیکوکار برای ارائه خدمت به جامعه هدف این سازمان 

را فراهم کند.
۱۰۰ هزار خانوار گیالنی تحت پوشش بهزیستی

وی در ادامه با بیان اینکه در استان گیالن ۱۰۰ هزار خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی هستند، تصریح کرد: اداره کل بهزیستی 
استان گیالن به ۵۰ هزار فرد دارای معلولیت نیز ارائه خدمت 
می کند.قبادی دانا با اشاره به اینکه گیالن در موضوع سالمندی 
رتبه اول کشور را دارد، بیان کرد: با توجه به مهاجرت های مردم از 
سایر استان ها به این استان این روند سالمندی تشدید شده است 
و از سوی دیگر متأسفانه شاهد این هستیم که در این استان به 
موضوع فرزند آوری تمایلی نداشته و بیشتر خانواده به تک فرزندی 
عالقه مند هستند و در صورت بروز سونامی سالمندی در کشور 
طی یکی دو دهه آینده استان گیالن پیشتاز این موضوع خواهد 
بود.وی با بیان اینکه گیالن دارای ۱۱۰۰ بیمار ضایعه نخاعی 
شامل مصدومان زلزله و تصادفات و خانواده های دارای چند معلول 
است گیالن دارای ۱۱۰۰ بیمار ضایعه نخاعی شامل مصدومان 
زلزله و تصادفات و خانواده های دارای چند معلول است، اظهار 
کرد: متأسفانه به رغم توسعه علم و مشاورین پزشکی و انجام 
آزمایشات پیشرفته باز هم شاهد وجود خانواده های چند معلول 
هستیم.رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تأکید بر لزوم 
توجه به مهدهای کودک و مراکز آموزشی و دانشگاه ها، افزود: اگر 
اهمیت و توجه ای که به دانشگاه ها می شود به مهدهای کودک 
نیز انجام شود بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.وی با بیان 
اینکه پیشگیری در هر اموری باید از سنین طفولیت انجام شود، 
خواستار انجام آموزش و تمرینات تاب آوری از بدو تولد در فرزندان 
شد و گفت: باید زمینه های کشف استعدادهای کودکان و افزایش 

اعتماد به نفس در این قشر فراهم شده و مورد توجه قرار گیرد.
عدم وجود تاب آوری در جامعه زمینه ساز ایجاد 

مشکالت
از  را زمینه ساز بسیاری  نبود تاب آوری در جامعه  دانا  قبادی 
مشکالت در میان مردم عنوان و بیان کرد: بسیاری از کارتن 
خواب ها در کالنشهرها و یا افرادی که دچار مشکل شده اند 
اعتراف می کنند که از تاب آوری مناسبی در زندگی برخوردار نبوده 
اند لذا نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه هستیم.وی 
با بیان اینکه باید با اجرای برنامه های با محوریت مردم محله و 
خانواده، زیستن بهتر را تمرین کنیم، تأکید کرد: هدف ما توسعه 
مراکز نگهداری و آسایشگاه های معلولیت و سالمندان نبوده بلکه 
امیدواریم روزی به جایگاهی برسیم که یک فرد دارای معلولیت نیز 
همانند سایر شهروندان زندگی عادی در جامعه داشته باشد.رئیس 
سازمان بهزیستی کشور در پایان به تودیع و معارفه مدیرکل سابق 
و جدید بهزیستی استان گیالن اشاره و اظهار کرد: میز مسئولیت 
همانند چوب دوی امدادی دست به دست می شود نفر بعدی که 
پست مسئولیت را قبول می کند باید با تمام توان در راستای تحقق 
اهداف سازمان و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف تالش کند.در 
پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات محمدرضا پارسی 
مدیرکل سابق بهزیستی گیالن حسین نحوی نژاد به عنوان 

مدیرکل جدید این سازمان در گیالن معرفی شد.

و  گذاری  سرمایه  سازمان  از  رشت  شهردار  بازدید 
مشارکتهای مردمی شهرداری رشت به منظور بررسی 
صورت  گذاری  سرمایه  های  فرصت  و  ها  پروژه 

پذیرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه 
های شهرداری رشت، بازدید شهردار رشت از سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت 
به منظور بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه 
بازدید  در  رشت  پذیرفت.شهردار  صورت  گذاری 
از سازمان سرمایه گذاری ضمن دیدار با ریاست و 
کارکنان سازمان سرمایه گذاری به بررسی فرصت ها 
و پروژه های فعال این حوزه پرداختند.در این بازدید 

شهردار رشت، ضمن تقدیر از فعالیت های این حوزه، 
تالش برای داشتن مجموعه ای پویا و رو به رشد 
را هدف اصلی مجموعه عنوان داشت.این بازدید با 
بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر 
رشت پیگیری شد و رئیس سازمان سرمایه گذاری به 
معرفی فرصت های موجود و پتانسیل سرمایه گذاری 
باال در شهر رشت پرداخت.در نشست سرمایه گذاران 
فعال در شهر رشت با شهردار رشت، تنی چند از ایشان 
ضمن تشکر از توجه ویژه شهردار به بحث سرمایه 
گذاری به بیان مشکالت مرتبط با سرمایه گذاری 
پرداختند و راهکارهایی جهت حل مشکالت پیش 

رو ارائه گردید.

 به منظور بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری؛

ناصر حاج محمدی شهردار رشت از سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکتهای مردمی شهرداری بازدید نمود


