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خبرنامه
تجارت ایران و پاکستان
به  ۱.۵میلیارد دالر رسید
سرکنس��ول ایران در کویته پاکس��تان گفت:
حج��م مبادالت تج��اری بین ایران و پاکس��تان
به  ۱.۵میلیارد دالر در س��ال رس��یده اس��ت .به
گزارش تس��نیم ،به نقل از پای��گاه خبری داون،
محمد رفیعی ،سرکنسول ایران در کویته پاکستان
خاطر نش��ان کرد که پاکستان اولین کشوری بود
که به صورت رس��می از تغییر حکومت در ایران
و انقالب اسالمی استقبال کرد .وی در خصوص
مب��ادالت تجاری دوجانبه از طریق بلوچس��تان
گفت :این استان دروازه ای برای مبادالت تجاری
دو کش��ور اس��ت .رفیعی افزود ،ات��اق بازرگانی
مش��ترک ایران و پاکس��تان در حال هموار کردن
مسیر جهت تقویت روابط تجاری دوجانبه است.
وی همچنین خاطر نشان کرد که در جلسه اخیر
اتاق مش��ترک دو کش��ور در زاهدان ،دو کش��ور
قرارداده��ای تجاری متع��ددی را امضا کرده اند.
وی گفت :تجارت بین ایران و پاکستان مردم دو
کشور را به یکدیگر نزدیک تر می کند.
بورس کاال آماده اجرای
سیاست قیمت تضمینی گندم نیست
مدیر عامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران
گف��ت :اولین کاری که بورس کاال باید انجام دهد
این است که انبارهای مورد تضمین خود را تعیین
و ب��ه ما معرفی کن��د که تا کنون هی��چ انباری به
ما معرفی نش��ده است و این نش��انه عدم آمادگی
ب��ورس کاال ب��رای انج��ام این کار اس��ت .یزدان
سیف-معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران در گفتوگو ایلنا،
در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم
در ب��ورس کاال اظهار کرد :ب��ورس کاال تا زمانی
که زیرساختهای الزم نظیر مراکز خرید و تحت
تضمین خ��ود را فراهم نکند ام��کان خرید گندم
از بورس کاال و اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی
مقدور نیست.
س��یف تاکید کرد :گندم اگر از طریق بورس
کاال هم عرضه شود باز هم دولتی محسوب میشود
و از اختیارات دولت خارج نخواهد بود اما این کار
از طریق مباش��ران بخش خصوصی انجام خواهد
گرف��ت .وی ادام��ه داد :ما در ح��ال حاضر بدون
واس��طه گندم را میخریم بنابراین حضور یا عدم
حض��ور ما در بورس در ش��رایط فعلی ما تغییری
ایجاد نخواهد کرد .مدیر عامل ش��رکت بازرگانی
دولت��ی ای��ران در رابطه با نیاز کش��ور به واردات
برنج خاطرنشان کرد :ما برای تامین نیاز کشور به
واردات برنج نیاز داریم و ثبت سفارش آن شروع
شده که به زودی واردات هم انجام خواهد شد.
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واکنش معدنیها به مصوبه جدید

از جیب خود خرج کنید؛ نه معادن!
چندی پیش مجلس ش��ورای اسالمی یکی از
پیش��نهادات دولت در بودج��ه  ۱۳۹۷را به تصویب
رساند که براساس آن دولت را موظف کرد از معدن و
صنایع معدنی عالوه بر عوارض آالیندگی ،با تصویب
شورای معادن اس��تان تا یک درصد از درآمد ناشی
از فروش م��واد و فرآوردههای معدن��ی را دریافت
و ب��ه خزانه کل کش��ور واریز کند ک��ه این موضوع
واکنشهایی را از جامع معدنی به همراه داشت.
بیژن پناهیزاده  ،معاون معدنی خانه صنعت و
معدن ایران در این باره به ایسنا گفت :این مصوبه بدون
توجه به وضعیت س��ود معادن و قیمت مواد معدنی،
برداش��ت خود را از مح��ل درآمد خالص واحدهای
معدنی انجام میدهد که این موضوع میتواند به بخش
بزرگی از معادن ضربه وارد کند .وی در ادامه با بیان
ای��نکه نباید بار هزینهای بیش��تری به حوزه معدن
اضاف��ه کرد ،اظهار کرد :دول��ت اکنون معادن بزرگی
ن که تع��داد آنها زیاد
در اختی��ار دارد و ب��ا وجود ای 
نیست درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش
خصوصی بیشتر است و پیشنهاد میشود به جای این

که دولت از جیب دیگران هزینهکند ،طرحهای خود
برای تامین هزینههای محیطی را از محل همین معادن
بزرگ و از جیب خود خرج کند.
در همین رابطه محمدرضا بهرامن  ،رییس خانه

مع��دن ای��ران ایراداتی را به نح��وه دریافت این یک
درصد وارد کرد و با اش��اره به جلس��های که در آن
الیحه بودجه  ۱۳۹۷در خصوص ماده  ۳۴بررس��ی
شد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دریافت

ظرفیت  82میلیون تنی صنعت سیمان کشور

رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت :امروز ظرفیت سیمان کشور به رقم  82میلیون تن رسید که از این
رقم اکنون  60درصد فعال است ،درحالی که حجم مجوزهای این بخش بیش از  100میلیون تن اعالم شد' .سید محمد اتابک '
در گفت وگوی اختصاصی ایرنا ،افزود :موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت های بعد از انقالب با توجه به وجود معادن غنی
سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
آمارهای منتشر شده حاکی است در افق  1404انتظار می رود ظرفیت تولید سیمان کشور به رقم  120میلیون تن برسد.
وی یادآور ش��د :حجم مجوزهای صادرش��ده برای ایجاد واحدهای تولید سیمان در دولت های هفتم و هشتم به بیش از 100
میلیون تن رسید و در واقع همه پذیرفتند که در سیاست گذاری صنعت سیمان ،دولت نقش فعال و سازنده ای ایفا کند .اتابک
خاطرنش��ان س��اخت :سیاست توسعه صنعت سیمان در دولت های یاد شده ،پیامد رشد تولید سالیانه  18درصدی را به همراه
داش��ت و مصرف نیز از ش��رایط مشابه برخوردار شد و بخش زیادی از سرمایه شرکت های تولیدی و حساب ذخیره ارزی به
مصرف این بخش رسید .اتابک اضافه کرد :سیاست توسعه ای دولت در بخش سیمان که مورد حمایت برخی قرار گرفت ،پیامد
مقروض ش��دن کارخانه ها را به همراه داش��ت و آنها اکنون قابلیت پرداخت بدهی خود را ندارند .وی تصریح کرد :بسیاری از
کارخانه ها اکنون در این وضع قرار دارند و درحالی که آنها تابع ش��رایط بودند .اتابک اظهار داش��ت :اواخر دولت هشتم طرح
جامع سیمان مصوب و در آن پیش بینی شد که دوره های سه ماه در کمیته ماده یک با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت
و معدن (وقت) ،بازرگانی و با حضور انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تعیین قیمت صورت گیرد ،اما بعد از ورود سیمان به سبد
حمایتی دولت در مهرماه  ،1384طرح جامع عملیاتی نشد.
به گفته وی ،شرایط مزبور پیامد آن را به دنبال داشت که فشار برای پایین نگه داشتن قیمت سیمان بر تولید کنندگان افزایش
پیدا کند .اتابک خاطرنشان ساخت :براساس آمار موجود سال  1391جمهوری اسالمی موفق شد میزان تولید خود را به 70.2
میلیون تن برساند که با این رقم جایگاه چهارمین تولید کننده سیمان را از آن خود ساخت .به گفته وی ،سالهای  92و  93روند
افت تولید سیمان نسبت به سال  91رقم خورد بگونه ای که در سال  92بالغ بر  69.6میلیون تن و سال  93به میزان  66میلیون
تن تولید شد .اتابک گفت :سال های  92و  93مجموع صادرات سیمان ایران به رقم  37.7میلیون تن رسید که سهم سال 93
( دولت یازدهم ) باالترین رقم به میزان  18.9میلیون تن بود و بقیه به س��ال  92اختصاص داش��ت .وی تاکید کرد :صادرات
سیمان ایران در سال های مزبور موجب ارتقای جایگاه کشورمان بین صادرکنندگان شد ،به گونه ای که رتبه نخست را از آن
خود ساخت.

کاهش تقاضای ارز
با افتتاح حساب ارزی و طالیی

یک درصد از فروش معادن توسط دولت رای دادند،
گفت :با وجود تصویب این الیحه این سوال در اذهان
به وجود میآید که آیا مجلس از این طریق به دنبال
کمک به دولت اس��ت تا بتواند بخشی از  ۱۲۰هزار
میلیارد تومان بدهی خود به بانکها را پوشش دهد؟
وی در ادام��ه با تاکید بر این که معدن به عنوان یکی
از اصلیترین راهکار ایجاد اشتغال در ایران به شمار
م��یرود ،اظهار کرد :در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰
هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد ،افزایش
 ۶.۷درصدی در بخش مالیات در بودجه سال آینده
گنجانده شده ۱۳ ،درصد از جمعیت در سن کار ایران
فاقد هرگونه ش��غل هس��تند ۴۰ ،درصد از مردم زیر
خط فقر مطلق به سر میبرند و سهم ایران از تجارت
جهانی تنها سه هزارم درصد است آیا با انجام چنین
تصمیمات غیرکارشناس��ی میتوان به دنبال رویکرد
مشخصی برای حل مش��کل بیکاری بود ،آن هم در
شرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی مشخص است که
حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سال
 ۱۳۹۷تنها در حد حرف است.

ضرورت تاسیس کلینیک
مشاورهای صادرات

تفاهم -گروه اقتصادی :دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت
ایران ،پس از تحقیقات میدانی گس��ترده و نیازس��نجی عملی موضوع بازگش��ایی
کلینیک صادرات در آینده نزدیک را در دستور کار خود دارد.
فرهاد ن��وری ،مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگان��ی ،در خصوص لزوم
تاس��یس کلینیک مشاورهای صادرات گفت :پس از مطالعات تطبیقی گسترده روی
کش��ورهای پیش��رفته و موفق از لحاظ توس��عه صادرات در پنج قاره ،دریافتیم که
TPOهای سراس��ر دنیا یا خود یا زیرمجموعه وابس��ته آنها به جنبه توانمندسازی
صادرکنن��دگان توجه ویژه دارند .وی افزود :عالوه بر دورههای آموزش��ی ،نیاز به
فرآیندی پویا و دینامیک احساس میشود که خروجی آن عملیاتی شدن صادرات
در بنگاههای اقتصادی اس��ت و بر این اس��اس ،طبق بررسیها و برنامهریزیهای
صورت گرفته ،پس از آموزش در سطوح مختلف ،پا به پای صادرکننده مسیر رشد
پیموده خواهد شد.
نوری اظهار داش��ت :با پیشبینی بخش امداد صادرات به رفع سریع مشکالت
اجرایی تجار بر اساس آسیبشناسی یا عارضه یابی صادرات غیر نفتی در حوزه
مس��ائل گمرکی ،بانکی ،حمل و نقل و امور بین الملل مانند مس��ائل کنس��ولی به
صورت منس��جم تر پرداخته خواهد ش��د و متخصصین اجرایی ب��ا کمک رایزنان
بازرگانی ،نمایندگان مرزی و حضور مس��ئولین در یک فضای مجازی ،به صورت
آنالین وقت مش��اوره در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت .مدیر کل دفتر توسعه
خدمات بازرگانی در تشریح ساختار کلینیک صادرات گفت :ساختار این کلینیک
بر اس��اس مدل مشارکتی طراحی شده به گونهای که بخش دولتی بسترسازی کرده
تا بخش خصوصی بتواند نقش پررنگتری را ایفا کند.

نقیب گفت :بانک مرکزی با افتتاح حس��اب
ارزی میتواند تقاضا برای ارز را کاهش دهد و از
افزایش نرخ ارز جلوگیری کند .نقیب -عضو اتاق
بازرگانی تهران در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان با بیان این که تغییرات نرخ ارز مش��کالت
زی��ادی در بخش تولید به همراه دارد ،اظهار کرد:
نوسانات نرخ ارز تأثیرمستقیمی بر صنعت ،تأمین
منابع مالی و نقدینگی تولیدکنندگان دارد و باعث
خروج س��پردهها از بانک برای خرید ارز و سکه
خواهد شد .عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به
افتتاح حساب ارزی و طالیی برای کاهش تقاضا،
بیان کرد :عمدهترین دلی��ل افزایش قیمت ارز در
کشور این است که ارز به صورت کاغذی رد و بدل
میش��ود ،به همین دلیل شایعات و کمبود مقطعی
ارز در بازار قیم��ت آن را افزایش میدهد .بانک
مرکزی ب��ا ایجاد راهکارهای��ی همچون بازکردن
حس��اب ارزی و طالیی و اس��تفاده از کارتهای
اعتباری برای خرید دالر باعث کاهش جابهجایی
به صورت کاغذی خواهد شد.
وی با بیان این که دولت نقش توانایی کنترل
قیمت بازار را دارد ،تصری��ح کرد ۸۰ :درصد ارز
کش��ور توسط دولت و ش��رکتهای زیرمجموعه
آن ،از طریق فروش نفت و منابع پتروشیمی تأمین
میشود که با مدیریت صحیح میتواند نرخ ارز را
کنترل کند .عضو اتاق بازرگانی با اشاره به کمبود
ارز در ب��ازار ،افزود :در زمان افزایش تقاضا ،نرخ
ارز به طور معمول افزایش مییابد ،در نتیجه بانک
مرکزی با توزی��ع ارز در بازار توانایی مدیریت و
شکستن حباب قیمت را دارد .این فعال اقتصادی
ب��ا بیان این که افزایش ناگهانی قیمت ارز به بازار
ش��وک وارد میکند ،تصریح کرد :میزان عرضه و
تقاض��ا در ب��ازار ،نرخ ارز را مش��خص میکند و
تزریق دالر از س��وی دولت با نرخی کمتر باعث
کاهش مصنوعی قیمت دالر میش��ود که به مرور
زمان با جهش خود بازار را دچار ش��وک میکند.
نقیب در پایان با تأکید بر اثرات منفی افزایش نرخ
ارز در امنی��ت اقتصادی ،گفت :باال رفتن نرخ ارز
سبب افزایش مواد اولیه و هزینههای تولید میشود
و این عدم ثبات در بازار میزان سرمایه گذاری در
بازار را کاهش میدهد.

ویژهاستانگیالن

اتما م حجت شهردار رشت با مدیران  ۵گانه شهری درباره بهبود وضعیت آسفالت
دکتر مسعود نصرتی در جلسه ستادی با مدیران نواحی و مناطق
 ۵گانه شهرداری رشت پیرامون طرح استقبال از بهاران ضمن تاکید
ت مرب��وط به حوزه آس��فالت و نوارهای حفاری تا
بر حل مش��کال 
فرارس��یدنایامنوروز گفت  :هیچ قصوری از هیچ مسئولی پذیرفته
نمی شود و با این کالم با مدیران مناطق اتمام حجت می کنم.
بدون وجود آسفالت مناسب ،گل کاری
و آذین بندی به چشم نمی آید
شهردار اینکالنش��هر در جلسه ستادی با مدیران مناطق  ۵گانه
پیرامون طرح استقبال از بهاران با بیان اینکه این طرح از حدود  ۲هفته
پیش آغاز ش��ده است اظهار کرد  :در این طرح قرار است شهررشت
برای اس��تقبال از بهار آماده ش��ود که مقدمات ای��ن کار با همکاری
س��ازمان س��یما  ،منظر و فضای سبز ش��هری و مناطق 5گانه فراهم
شده است.دکترمسعود نصرتی داشتن کارخانه آسفالت را از امتیازات
هر شهرداری برش��مرد و برخورداری از آسفالت مناسب را کمترین
حق هر شهروند و هر روستانشینی دانست .وی با اشاره به گردشگر
پذیر بودن رش��ت  ،بر لزوم نتیجه گیری از عملیات آس��فالت سازی
و عملکرد کارخانه آس��فالت تاکید و خاطر نش��ان کرد :بدون وجود
آسفالت مناسب در سطح شهر ،اقداماتی همچون زیباسازی و آذین بندی
و گل کاری به چش��م نمی آید .شهردار رشت گفت  :شایسته نیست
ک��ه از یک طرف به گل کاری و زیباس��ازی بپردازی��م اما از طرف
دیگر در چاله های ش��هر گرفتار شویم .دکترنصرتی مشکل ترافیک
و نب��ود امکانات زیرس��اختی برای جذب گردش��گر را بزرگ ترین
مش��کل رش��ت به عنوان مقصد گردش��گری ،عنوان کرد و افزود :از
آنجا که ورود گردشگر موجب رونق اقتصاد ،ایجاد اشتغال و افزایش
تولید ناخالص ملی می ش��ود الزم اس��ت که آسفالت مناسب را مهیا
و نازیبای��ی ها را برطرف س��ازیم .وی گفت :هیچ کدام از این موارد
نیاز به بودجه خاصی ندارد بلکه توجه و سلیقه خالقانه می طلبد .
لوله ها و آهن آالت اضافه از سطح شهر جمع آوری شود
شهردار رشت با اشاره به سوق دادن ترافیک به سمت کوچه ها،
انباشت آهن آالت و تبدیل ش��هر به انبار برخی پیمانکاران تصریح
کرد :مشاهده این موارد  ،شهروندان را خسته کرده است .دکترنصرتی
با تاکید بر جمع آوری هرچه سریعتر لوله ها و آهن آالت اضافه در
ش��هر گفت :این ش��هر باید با آمادگی هر چه بیشتر پذیرای مهمانان
ن��وروزی باش��د .وی همچنین با اش��اره به مطالبات ش��هرداری از
ش��هروندان افزود  :وصول اینمطالبات دش��وار است اما انجام شدن
اینمهم دست کم می تواند در زیباسازی شهر مفید واقع شود .
آسفالت مناسب ،حق مسلم شهروندان است
ش��هردار کالنش��هر رش��ت خطاب به مدیرانمناط��ق  ۵گانه و
مس��ئوالننواحی ادام��ه داد  :مدیرانمناط��ق بای��د ضم��ن کمک به
وص��ول مطالبات ،برنامه ه��ای خالقانه خود را در زمینه اس��تقبال
از بهار اعالمکنند و ش��هرداری مرکز نیز با س��نجش های مورد نظر
و درنظر گرفتن تش��ویق های مالی ،از ناحی��ه برتر قدردانی خواهد
کرد .دکترنصرتی با اش��اره به مس��ئولیت مستقیم ناحیه های مختلف
شهرداری  ،بی توجهی آنان را نسبت به چاله های حوزه های تحت

مس��ئولیت ،فاجعه خوان��د و ادامه داد :هر مس��ئول در هر ناحیه ای
موظف اس��ت به ط��ور مداوم به خیابان های حوزه مس��ئولیت خود
سرکشی کند تا دیگر شاهد مشکالت مربوط به آسفالت نباشیم و این ،
کمترینتوقع از مس��ئوالن است.وی برخورداری از آسفالت مناسب
را حق مس��لم ش��هروندان دانس��ت و گفت  :اگر شهر گردشگر پذیر
از آسفالت مطلوب بی بهره باشد درحق گردشگران ظل م شده است.
ش��هردار رشت با بیان اینکه مشکالت کارخانه آسفالت شهرداری تا
ن حال درصورت عملکرد
حدودی برطرف ش��ده اس��ت افزود :با ای 
نامطلوب کارخانه آسفالت شهرداری ،باید هرچه سریعتر به پیمانکاران
آس��فالت بخش خصوصی مراجعه شود.دکترنصرتی بر برطرف شدن
مشکالت آسفالت سطح شهر تاکید کرد و بیان داشت :در حال حاضر
مشکالتی همچون ردیف اعتبار ،کد و کمبود پیمانکار وجود ندارد.
هیچ بهانه ای پذیرفته نمی شود
وی گف��ت  :تمام اینموارد اتمامحجت با مدیران نواحی اس��ت
و در ارتباط با حل مش��کالت حوزه آسفالت  ،خط کشی خیابان ها
و زیبا س��ازی شهر هیچ بهانه ای از هیچ مسئولی پذیرفته نمی شود.
دکترنصرتی گردشگران را سفیران شهر نامید وگفت  :برای گردشگران
هیچ هزینه ای نمی کنی م اما آنان با س��فر خود به رش��ت به تبلیغ این
ش��هر می پردازند و ایجاد کوچک ترین مش��کلی دست کم  ۱۰سال
برای رش��ت تبلیغ منفی در پی دارد بنابرای��ن باید آبروداری کرده و
بسیار هوشمندانه و مقتدرانه عمل کنیم .
وی همچنین بر لزوم توجه مسئوالن نواحی و مدیرانمناطق  ۵گانه
به مساله انباشت زباله در سطح شهر تاکید کرد و گفت  :نباید اجازه
داده شود که موارد غیرضروری شهروندان به مدت طوالنی در معابر
و کوچه ها وجود داش��ته باشد بنابراین در اسرع وقت باید نسبت به

پاکس��ازی محل ها اقدام ش��ود .شهردار رش��ت همچنین با اشاره به
برخی مجوزهای غیرمجاز در زمینه حفاری ها نیز اضافه کرد  :همه
مجوزهای ش��هرداری باید بررسی ش��ده و دریافتی ها بابت صدور
مجوزهای حفاری باید مشخص و تعیینتکلیف شوند.
از اول اسفند مجوز حفاری صادر نمی شود
دکترنصرتی با بیان اینکه از اول اسفندماه هیچگونهمجوز حفاری
نباید صادر ش��ود و صدورهای فعلی نیز باید تا  ۱۰روز آینده انجام
ش��وند تاکید کرد  :اینمهم حتما باید با نصب اس��تندها و بیلبورد ها
اطالع رس��انی و اعالم ش��ود .وی همچنین در حوزه زیبا سازی نیز
گفت  :به دلیل گستردگی امورات درختکاری ،کاشت نهال و امورات
مربوط به آن باید زودتر از روز درختکاری و با تش��ریفات الزم این
کار آغاز ش��ود .اینمسئول تاکید کرد  :نباید سرانه فضای سبز رشت
پایین تر از دیگر شهرهای سراسر کشور اعالم شود .
وضعیت فضای سبز رشت را متحول کنیم
دکترنصرتی فضای سبز در شهری همچون رشت را امری حیثیتی
خواند و گفت  :مش��کل فضای سبز در چنین شهری با آب و هوای
مس��اعد قابل درک نبوده و الزم است با حرکتی انقالبی  ،وضعیت
فضای سبز شهر را متحول نماییم .وی با اشاره به وجود تکنولوژی
جابجایی درخت��ان در علم امروز گف��ت  :امکانجابجایی درختان
بدون اس��تفاده در هرمکانی ،به رش��ت وجود دارد و مدیرانمناطق
باید از چنین فرصتی استفاده کنند زیرا تفاوت شهر خوب و بد وجود
داشتن دس��ت کم  ۲۰۰درخت در ورودی هر ش��هر است .شهردار
رش��ت همچنین خطاب به بانوان شهرداری رشت نیز گفت :هر کدام
از اینبان��وان بای��د یک اصله درخت با مش��خصات خود در پارک
بانوان بکارند و مس��ئول سرسبزی نهال کاشته شده خود نیز باشند .

دکترنصرتی همچنین تاکید کرد :نقاش��ی روی دیوارها نیز باید س��ه
بعدی انجام شود تا بیننده را متوجه خود کند .وی با بیان اینکه تمام
موارد مطرح ش��ده در این جلسه باید به محض اتمام جلسه توسط
مدیران مناطق اجرایی ش��وند خاطر نشان کرد  :درمورد برنامه های
عید نوروز باید با جدیت و قاطعیت برخورد کنیم .ش��هردار رش��ت
تصری��ح کرد  :قرار نیس��ت در اجرای طرح ه��ای مورد نظر  ،نقش
پول��داران را ب��ازی کنی م بلکه امورات باید با نظ�� م و نظام ویژه و با
کمترین هزینه اجرایی ش��وند .دکتر نصرتی گفت  :در این راستا کار
خالقان��ه و هنرمندانه فراوانی می توان انج��ام داد و به هیچ وجه به
دنبال ش��یوه های هزینه ای نیستیم  .وی افزود :اکنون زمان دست و
پنجه نرم کردن با مشکالت نیست بلکه هرچه سریعتر باید نسبت به
برطرف کردن مش��کالت اقدام کنیم و نباید هیچ فرصتی را از دست
دهیم .این مس��ئول همچنین با توجه به موضوع مطرح شده از سوی
معاون خدمات ش��هری شهرداری رشت پیرامون خاموشی برخی از
تیربرق های پیاده راه فرهنگی و اختالف نظر با دادستان شهر اظهار
داشت :باید طی نامه ای به دادستان ناراحتی مردماز تاریکی پیاده راه
را عن��واننموده و اینموضوع را نیز باید در اس��رع وقت پیگیری
کرد .
دستفروشان ساماندهی می شوند
دکتر نصرتی همچنین پیرامون موضوع ساماندهی دست فروشان
خیاب��ان مطهری این ش��هر بیان کرد :باید تا پیش از عید نس��بت به
شناسایی دستفروشان اقدام و مشکالت مربوط به این امر را نیز هرچه
سریعتر حل و فصل کرد .
وی وجود دستفروش��ان را همحسن و ه م ایراد خواند و گفت :
وج��ود این افراد باید به عنوان یک واقعیت در هر ش��هری پذیرفته
ش��ود .شهردار رش��ت ادامه داد  :باید تعریف خاص با رعایت حد و
حدود مشخص برای این افراد درنظر گرفت .دکتر نصرتی تاکید کرد :
اولویت با حل معضالت مربوط به آسفالت است و رفاه مردم در این
زمینه باید فراهم شود .
وی ب��ا بیاناینکه برای رفاه حال م��ردم وارد بازی با پیمانکار
نمی ش��ویم افزود  :همه مشکالت مربوط به آسفالت  ،لکه گیری ها
و نوارهای حفاری باید صورتجلس��ه شده و برطرف شوند .شهردار
رش��ت همچنین پیرامون نصب بنرها و داربس��ت ها در س��طح شهر
نیز گفت  :باید با ادبیاتی محترمانه از ش��هروندان خواس��ت تا نسبت
ن مهم باید با زبان اجتماعی اطالع
به چنی��ن اموری اقدا م نکنند و ای 
رسانی شود.دکترنصرتی همچنین آماده باش تیم شهرداری را در برفی
که قرار بود ببارد ستودنی دانست و اضافه کرد  :بدون شک با چنین
آمادگی اگر بارش برف اتفاق می افتد  ،تجربه ش��یرین و متفاوتی از
برف برای شهروندان رقممی خورد .
در این جلسه ستادی همچنین مدیر ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت نیز خطاب به مدیران مناطق  ۵گانه و مسئوالن این
نواحی گفت  :تیماطالع رس��انی شهرداری رشت به منظور انعکاس
عملکردهای عمرانی مناطق در طرح استقبال از بهاران آمادگی کامل
دارد .

