گزارش

رشد اقتصادی و رونق فضای
کسب و کار در منطقه آزاد انزلی
به گزارش مديريت روابــط عمومي و امور
بين الملل ســازمان منطقه آزاد انزلي ،در۸
ماهه ســال جاري تعداد مجوزهاي فعاليت
اقتصادي صادره از سوي معاونت اقتصادي و
سرمايهگذاري اين سازمان ،نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ۹۵ ،درصد رشد داشته
است.
مجموع مجوزهاي اقتصادي صادره از سوي
اين سازمان به منظور فعاليت اقتصادي در
محدوده منطقه آزاد انزلي در سال جاري به
 ۴۹۳مجوزرسیدهاست.براساسمستندات
موجود از ابتداي فروردين لغايت پايان آبان
ماه ســال ۹۳تعداد ۳۱۵مجوز از سوي اين
سازمان در قالب  ۱۶۴فقره مجوز صادراتي
و وارداتي ۳۲ ،مجوز مربوط به پيمانكاري۳ ،
فقره سياحتي ۸ ،مجوز فعاليت كارگاهي،
 ۶۷فقره خدماتي و  ۴۱مجوز توليدي۱۷۸ ،
مجوز فعاليت صنفي صادره شده است.
فعاليــت بــورس كاالي منطقــه ،اعمال
مزايا و معافيتهاي قانونــي به همه فعالين
اقتصادي و سرمايه گذاران محدوده منطقه،
عملياتي شــدن طرح كاالي همراه مسافر،
ثبت شــركت در يــك روز كاري ،تالش به
منظور فعال سازي كريدور شمال جنوب و
كريدور چين-اكتائو-ايران در كنار توسعه
همكاريهاي اين سازمان با نهادهاي دولتي
و بخش خصوصي منطقه و استان گيالن از
جمله مهمترين داليل رونق فضاي كسب و
كار اقتصادي در منطقه آزاد انزلي طي يك
سال اخير ارزيابي مي شود.
گفتني اســت معافيت مالياتي  ۲۰ساله از
تاريخ صــدور پروانه بهره بــرداري ،امكان
مشــاركت ســرمايه گــذاري داخلــي و
خارجي ،امــكان ورود كاال بدون پرداخت
عوارض گمركي و ســود بازرگاني منطقه،
امكان ترانزيت و صدور مجــدد كاال بدون
محدوديــت ،آزادي كامــل ورود و خروج
ســرمايه و آزادي مشاركت سرمايه گذاري
خارجي تا سقف  ۱۰۰درصد از جمله مزايا و
معافيتهاي قانوني سرمايه گذاري و فعاليت
اقتصادي در منطقه آزاد انزلي محســوب
ميشــود .همچنین در هشــت ماهه سال
 ۱۳۹۳تعداد مجوزهاي ســرمايه گذاري
صادره از سوي معاونت اقتصادي و سرمايه
گذاري اين ســازمان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته با رشد  ۵۳درصدي همراه بود.
در هشت ماهه سال جاري تعداد  ۲۶مجوز
ســرمايه گذاري شــامل  ۱۵فقره در حوزه
صنعتي و  ۱۱شركت نيز در زمينه بازرگاني
صادر شــده است ،در حاليكه طي فروردين
لغايــت پايان آبان ماه ســال  ۹۲تعداد ۱۷
فقره مجوز ســرمايه گذاري صادر شده بود.
سرمايه اظهار شــده براي شركتهاي مزبور
در هشت ماهه سال جاري در حدود ۴۷۴۶
ميليــارد ريال و اين در حالي اســت كه در
مدت مشابه سال گذشــته اين رقم بالغ بر
 ۳۹۴۷ميليارد ريال بوده است.
همچنین بر اساس گزارش دیگری از روابط
عمومي و امور بين الملل ســازمان منطقه
آزاد انزلــي ،از ابتداي فروردين تا پايان آبان
ماه سال جاري تعداد شركتهاي ثبت شده
در واحد ثبت شــركتها و مالكيت صنعتي
معنوي معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري
اين سازمان به ۲۱۱شركت ايراني و خارجي
بالغ شده است.
در مدت مشابه سال گذشــته تعداد ۱۵۲
شــركت به ثبت رســيده كه بيانگر رشد
 ۳۹درصدي عملكرد ثبت شــركتهاي اين
سازمان نسبت به سال گذشته است.
از  ۲۱۱شــركت ثبت شــده در اين مدت،
 ۱۷۴شركت ايراني ۸ ،شعبه شركت ايراني،
 ۳موسسه ۲۵ ،شــركت خارجي و  ۱شعبه
شركتخارجيميباشند.
اين گــزارش در خصــوص عملكرد ثبت
شركتهاي سازمان منطقه آزاد انزلي طي
 ۹سال گذشته شــركتهاي ثبت شده مي
افزايد :از زمان شــروع به كار رســمي اين
سازمان در سال  ۱۳۸۴تا پايان آبان ماه سال
جاري تعداد شركتهاي ثبت شده به ۱۰۸۸
شركت ايراني و خارجي رسيده ،در حاليكه
مجموعارزشرياليسرمايهاوليهاظهارشده
از سوي اين تعداد شركت در اين مدت از مرز
 ۲۸۰۰ميليارد ريال گذشته است.
امــكان ثبت شــركت بــا ســهام داران
خارجي(غير ايرانــي) در منطقه آزاد انزلي
زمينه ثبت افزون بر  ۱۱۰شــركت خارجي
در اين منطقه از زمان شــروع به فعاليت آن
شــده و عمده اين سهام داران از كشورهاي
آذربايجــان ،چين ،كــرده جنوبي ،تركيه،
اماراتمتحدهعربي،انگلستان،آلمان،هند،
تاجيكستان ،روســيه ،سوئد ،تركمنستان
و پاكســتان با ميــزان ســهام  ۳۳تا ۱۰۰
ميباشــند .ســعالوه بر مزايا و معافيتهاي
قانونيچونآزاديمشاركتسرمايهگذاري
خارجي تا ســقف  ۱۰۰درصــد ،معافيت
مالياتي  ۲۰ســاله از تاريخ صــدور پروانه
بهرهبــرداري و امــكان ورود اتباع خارجي
از طريــق مبــادي ورودي و خروجي مجاز
مناطق،بدون نياز به صدور رواديد قبلي در
كنار رونق فضاي كسب و كار در منطقه آزاد
انزلي از طريق فعاليت بورس كاالي منطقه،
امكان ثبت شركت در يك روز اداري ،اجراي
مصوبههــاي كاالي همراه مســافر و تردد
خودرو بــا پالك منطقه آزاد انزلي و اجرايي
نمودن تمامي مزايــا و معافيتهاي قانوني
مندرج در قانون به سرمايه گذاران و فعالين
اقتصادي و توليــدي در محدوده منطقه را
مي توان از داليل رشد ثبت شركتها و حضور
سرمايه گذاران داخلي و خارجي اعالم نمود.
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نظرسنجی«فرهیختگانگیالن»ازنخبگانشهررشتپیرامونشاخصهایانتخابشهردار:

بزنگاهتوسعهیاتوقف

تیر ماه  1388و بعد از سفر استانی رییس دولت
وقت ،محمود احمدینژاد به گیالن بود که رشت
به عنوان نهمین کالنشهر ایران معرفی شد .از
آنروزبهبعدچیزهایزیادیدررشتتغییرکرد،
از سربرگهای شهرداری ،بنرهای اطالعرسانی،
ض ساختمانی ،مالیاتها،
نشانه شهرداری ،عوار 
تعداد اعضای شــورای شهر و ...اما آنچه تغییر
نکرد ،رفتار بازیگران این عرصه بود .گویا شورای
چهارم که زیر ســایه سنگین شورای سوم و در

فضای تردید و بیاعتمادی با نفراتی که سوابق و
مشخصات قابلتوجهی داشتند کار خود را آغاز
کرد.
اوایل آذر 1392بود که پای محمدابراهیم خلیلی
شوقوسهای بســیار به رشت باز شد
بعد از ک 
تا شصت و سومین شــهرداری باشد که کلید
عمارت میدان شــهرداری را تحویل میگیرد.
مشــکالت منتخب یازده عضو شورای چهارم
کمی بعد از صدور حکمش از وزارت کشور آغاز

شوقوسهایی بیشتر از زمان
شد و در نهایت با ک 
آمدنش،بادهرایمخالفدردهمینماهحضورش
در شــهر باران ،برکنار شد .شهر بارانی که حاال
در رسانههای کشوری به عنوان کالنشهری با
شهردارانفصلیشهرتپیداکردهاست.
این پیشزمینه در کنار حساسیتهای عمومی
مردم رشــت و مســووالن دولتی و گروههای
ذینفوذجامعهونیزمعطوفشدنتوجهکشوری
به مســاله شهردار رشــت ،کار را برای شورای

«فرهیختگان گیالن» با هدف ارتقای گفتمان
انتخاب شــهردار و شفافیت و سالمت این فرآیند
در کالنشــهر رشت و حتی اســتان گیالن و در
راستای انجام وظیفه به عنوان رسانهای توسعهگرا
و تحولخــواه ،در مقابل هرگونــه اعمال و اقوال
ناصــواب و ناظر به منافع شــخصی یا گروهی و
حاکمیت دالالن سیاســی اقدام بــه جمعآوری
نظرات صاحبنظران و فرهیختگان جامعه پیرامون
شــاخصههای مطلوب آنان در انتخاب شــهردار
نمود .این فرآیند به صورت پرسشنامههای تلفنی
و مکاتبــه اینترنتی و حضوری به صورت فردی از
تاریخ  22تا  24آذرماه در اختیار پنجاه نفر شامل

اساتید دانشگاههای دولتی ،آزاد و علمی-کاربردی،
مدیران دولتی و فعالین بخش خصوصی و فعالین
ســازمانهای مردمنهاد در حوزههــای مرتبط با
مسایل شهری و همچنین اهالی رسانه ،هنرمندان
و ورزشــکاران قرار گرفت .تالش شد افراد پاسخ
دهنده از طیفهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
سیاســی انتخاب شوند؛ به نحوی که تا حد امکان
نتیجه حاصله منعکس کننده نظرات عموم باشد.
تنها با یک شرط که حضور در محدوده جغرافیایی
شــهر رشت به عنوان مرکز اســتان گیالن است.
شهری که بیشــک تاثیرگذاریهایی هم بر سایر
شــهرهای استان دارد و به همین میزان مناسبات

و عوامل موثر خاصی بر فرآیند انتخاب شهردار در
آن نقش دارند .ضمــن اعالم این نکته که قطعا با
توجه به قالب رسانهای این اقدام و محدودیتهای
ی با جامعه
زمانی و مــادی برای انجام نظرســنج 
آماری گستردهتر و نیز اختالف نظر تئوری و علمی
با شــاخصهای تنظیمی ،نظرسنجی ارایه شده را
نمیتوان کامال قطعی و غیرقابل خدشــه دانست،
اما باور داریــم که انجام چنین تحقیقاتی میتواند
فارغ از فضــای جانبدارانه و ناشــی از مالحظات
خاص فردی و گروهــی ،و در فرآیندی متفاوت از
نظرسازیهای برخی رسانههای مجازی ،به ارتفای
فرهنگ و گفتمان انتخاب مدیران شــهری کمکی

چهارم ســخت و معادالت را برای تحلیلگران
پیچیدهکردهاست.
شورای چهارم در آزمون سختی قرار گرفته و هر
اقدامش که با مذاق عدهای خوش نیاید با نهیب و
نقدروبهرومیشود.
گویی ساکنان امروز خانه حاجمیرزا خلیلآقا
رفیع مامور سختترین انتخاب شهردار تاریخ
رشــت هســتند .ماموریتی که البته ناممکن
نیست.
هرچند کوچک نماید.
ده شــاخص ذیل پس از تحقیق و مشورت با
کارشناســان حوزههای مرتبط با نگاهی به آیین
نامه اجرایی شــرایط احراز سمت شهردار مصوب
ســال  1377هیات وزیــران ،توســط تحریریه
فرهیختگان گیالن تنظیــم و برای نمره دهی بر
حسب اولویت از صفر (کمترین) تا پنج در اختیار
پاسخدهندگان قرار گرفت.
همچنین امکان استفاده از اطالعات و اظهارات
افراد جهت انجام پژوهشهایی با اهداف جزئیتر
نیز وجود دارد که به دلیل محدودیتهای فضای
رسانه قابل طرح نیست.

اولویتبندیشاخصهایانتخابشهردارازنگاهنخبگانونمایندگانحوزههایگوناگونشهری
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1

تحصیالتعالیوسوابقمطالعاتیمرتبطبامدیریتشهری**
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2
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3

قدرتمدیریتشهریوسابقهمدیریتیواجراییمرتبط

4/56

4

نگاهاستراتژیکوبرنامهمحورباافقدیدباال
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رشــته رياضي فني ،شهرسازي :فيزيک ،رياضي ،
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5
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بی توجهی بانکها به هویت شهری رشت
ذهــن انســان بــه مــدد
روناک روشن دریافتهای حسی و همچنین
آگاهی نسبی که از مقوله زیبایی
دارد ،بیشــک میتواند به مقایســه بین شهرهایی
که منطبق با استانداردهای زیباشناسی ،معماری و
شهرسازی ساخت هشــده و آن شهری که در جهان
سوم در آن زندگی میکند ،دست بزند و چهبسا در
این قیاس با سوالها وامااگرهایی مواجه گردد که از
تفاوت و شــکاف عمیق در میان طراحی شهری در
جوامع توسعهیافته و در حالتوسعه نشات میگیرد.
شهر رشت بهعنوان یکی از شهرهای خوش آب
و هوا شــناخته شــده که از بافت قدیمی با ارزشی
نیز برخوردار اســت  .شــهری پویا اما با معماری و
شهرســازی مدرن  -شبه مدرنیته -بسیار ضعیف و
درمانده که در ســالهای اخیر از بی توجهی بسیار
رنج میبرد.
نبود هویت در ساخت و ساز ،بیکفایتی مشهود
در مدیریت بازسازی و نوسازی شهر ،نبود برنامهریزی

همگام با اســتانداردهای جهانی با توجه به اقلیم ،و
از همه مهمتر نادیده گرفتن انسانی که در این شهر
زندگی می کند ،مواردی چند از مشکالت اساسی و
بنیادین این شهر است.
ساختوســاز ،راه خود را در آشفته بازار جهانی
بیمهابا ادامه داده و با سرکشی و بی توجهی نسبت
به پیامدهایی که این فرایند نازیباسازی فضای شهری
بهدنبال دارد ،بهکار خود ادامه میدهد .فرایندی که
نمود آن نماهایی بیهویت ،غمبار و بی روح اســت.
ســاختمانهایی مرتفع که رشد بیرویه و قارچگونه
آنها افق دید شهروند را در همشکسته وسردی روح
شهر را به دوش شهروند میسپارد.
راه کارها و چارهاندیشــی برای زیباســازی یا
بهتر بگویم «درست ســازی» نماهای ساختمانی
که حکم پوســته شهر را دارند بســیار زیاد است
کــه یکی از گالیهها  -جدا از مقوله بی حد و مرز،
در الگوی طراحی و شــناخت نادرست از مصالح
ســاختمانی ،فقدان قانون -نبود توازن شــرایط

اقتصادی مناسب برای ساخت و ساز و زیبا سازی
اســت .این قضیــه بیش از هر جــای دیگری در
خصوص نماهای ســاختمانهای اداری و دولتی
صدق میکند که عموما با بودجه محدود طراحی
شــده و از قضا بخش اصلی پوسته بیرونی شهر را
نیز تشکیل میدهند.
در اینجا باید نوک پیکان انتقاد را به ســوی
نهادهــا گرفت .زیراکه نمیتــوان علت بروز این
چنیــن بیمالیمتــی در ساختوســاز را کمبود
بودجه ،نداشــتن معماران و طراحان شایسته و
یا فقدان اصول و ضوابط دانســت و از نمونههای
بارز آن باید به بانکهای ســر به فلک کشــیده
بلوار امام خمینی در شهر رشت اشاره کرد .جدا
از چرایی اینکه در یک خیابان 45 ،بانک دولتی
و خصوصــی خودنمایی میکند ،در اینجا تاکید
بر نوع طراحی فرم ،نما ،رنگبندی و  ...اســت و
اینکه اساســا معیار و مــاک در طراحی چنین
پدیدههایی چیست؟

حضور شاخص و مسلط این قبیل ساختمان ها
در پوســته اصلی شهر با این کثرت و تعدد و اینکه
تقریبا به تنها ســاختمانهای بــرج نمای این بلوار
تبدیل شــده است ،بیشــک غیر از به رخ کشاندن
قدرت و صالبت نظام بانکداری به شــهر نمیتوان
تعبیر کرد!
حال باید دید که آیا وضع موجود توانسته ذرهای
هرچند کوچک در راســتای آنچه بزرگان اهل فن
و بیان در وادی مدرنسازی فضای شهری گفتهاند،
گام بــردارد؟! آیا بــاز هم در جایی کــه هیچگونه
محدودیــت مالــی و فضایی چه به لحــاظ افقی و
چه عمودی نداشــتهاند ،باز شاهد همان بازی شبه
مدرنیته نیســتیم؟ آیا فرایند طراحی نماها در دام
همان بازیهای مدپرستانه بازار که هر ساله بیتوجه
به نوع اقلیم ،سنت معماری و هویت شهری ،استفاده
از یک نوع مصالح خــاص را تبلیغ و ترویج میکند
نیافتاده است؟
ادامه در صفحه 4

گزارش

مشکالت صنفی دانشجویان در بزرگترین
توگو با مدیران دانشگاهی:
دانشگاه گیالن در گف 

دست تنهای دانشگاه گیالن
شیدا برزوپور کار ســاخت دانشگاه گیالن از ســال  1346به عنوان
مدرســه عالی بازرگانی آغاز و در سال  1356با پذیرش
 155دانشجو در  9رشته تحصیلی ،فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد .این
دانشگاه که در آستانه چهل سالگی -که به پختگی و کمال معروف است -قرار
دارد و به تازگی در رتبه بندی دانشــگاه های جامع کشور مقام دهم را کسب
کرده است.
دانشــگاه گیالن که تنها دانشگاه کامال دولتی اســتان گیالن محسوب می
شــود 18000 ،دانشجو دارد و عالوه بر رشــت در چند شهر دیگر استان هم
دانشــکده تاسیس نموده اســت و به عنوان بزرگترین دانشگاه استان گیالن
محسوب میشود .اما شاید کمتر دانشگاهی از نظر کمک های استانی این قدر
در مظلومیت باشد .از وضعیت صنفی این دانشگاه به عنوان بزرگ ترین و تنها
دانشگاه سراسری استان گیالن ،انتظارات بیشتری می رود که وضعیت موجود
نشان میدهد دانشگاه قدیمی شمال کشور متاسفانه به راحتی قادر به برآورده
کردن آن انتظارات نیســت .کمبود بودجه های عمرانی ،برخی سیاست های
وزارتعلومومتاسفانهعدمهمدلیتعدادیازمسووالناستان،دانشگاهگیالن
را در رفع انتظارات صنفی با مشکل مواجه کرده است.
برای نمونه دانشجویان دانشــگاه گیالن ،همواره از کیفیت و ظرفیت خوابگاه
های دانشجویی شکایت دارند ،چرا که ساختمان ها قدیمی و فرسوده است .در
مقابل تعداد دانشجویانی که در سال های اخیر جذب دانشگاه شدهاند و شرایط
حداقلی برای استفاده از خوابگاه را دارند بسیار بیشتر از خوابگاه هایی است که
در سالهای دور ساخته شده اند .هرچند بنابر تصمیم ریاست جدید دانشگاه
دکتر احمد رضی ،به منظور باال بردن کیفیت خدمات دانشگاه ،جذب دانشجو
در مقطع کارشناسی شبانه به جز چند رشته ،متوقف شده است ،اما همچنان
ظرفیت خوابگاهی دانشگاه ،جوابگوی اسکان بخشی از دانشجویان هم نیست
و به همین دلیل معموال دانشــجویان جدید الورود با مشــکل مسکن مواجه
میشوند .البته دکتر علی باســتی ،معاون دانشجویی دانشگاه ،سیاستهای
خصوصی ســازی وزارت علوم را هم مزید بر علت می دانــد و در این رابطه به
«فرهیختگان گیالن» میگوید« :ما طبق قانون باید بخشــی از مسوولیت ها
را به بخش خصوصی واگذار کنیم و به همین خاطر به دانشــجویان ،خوابگاه
های خود گردان در سطح شهر را معرفی می کنیم که زیر نظر دانشگاه فعالیت
میکنند».
دکتررضیرییسدانشگاهگیالننیزضمناعالمخبرانجامتعمیراتساختمان
خوابگاهها برای حل نسبی مشکالت موجود ،به «فرهیختگان گیالن» گفتند:
«ما از دانشــجو ،رفتاری در خور شان دانشجو توقع داریم و انتظار میرود از این
پس در حفظ و نگهداری آنچه به امانت به آنها واگذار شده دقت الزم را به عمل
آورند».
مسأله حمل و نقل دانشجوها از شهر نیز یکی دیگر از مسائلی است که همواره
مورد گالیه این قشــر جوان قرار میگیرد .ساختمان مرکزی و دانشکدههای
اصلی و پرمخاطب دانشگاه گیالن ،در خارج شهر رشت و در کیلومتر  10جاده
رشت-قزوین واقع شده است و این مسافت طوالنی ،از شهر تا دانشگاه ،سیستم
حمل و نقل دانشــجویان را دارای اهمیت بسیاری کرده است .تغیراتی که به
تازگی در محل ایستگاه های ســرویس اتوبوس ایجاد شده ،دانشجویان را به
اعتراض واداشــته است .دانشجویان که خدمات حمل نقل را در دو ایستگاه در
خیابانهای مرکزی شهر به صورت رایگان دریافت می کردند ،همواره به دلیل
کمبود اتوبوس و نبود جا برای نشســتن معترض بودند و حاال با تغییر مســیر
اتوبوس ها و تبدیل شدن دو ایستگاه به یک ایستگاه واقع در حدفاصل میدان
مصلی و نیروی دریایی،دور شــدن مسیر رسیدن به ایستگاه سرویس را دلیل
افزایش اعتراض خود میدانند .به این جهت وهاب ســوری نژاد،دبیر شورای
صنفی دانشجویان دانشــگاه گیالن ،به عنوان نماینده دانشجویان مذاکراتی
را برای حل مســاله انجام داده است .مهندس فرزاد شــیرزاد ،مدیر امور مالی
دانشگاهگیالن،دراینرابطهازپروندهایبسیارقطوروبرگههایجریمهپلیس
راهنمایی و رانندگی و امتیاز های منفی لحاظ شده برای رانندگان اتوبوسها
یادمیکند.
بعد از کالن شهر شدن رشت ،ورورد اتوبوس هایی غیر از شرکت واحد به داخل
شــهر بر طبق قوانین ممنوع شد و نباید در ساعات غیر مجاز اتوبوسی در شهر
تردد کند .طبق اعالم مدیر مالی دانشــگاه برای هر تــردد غیر مجاز اتوبوس
های دانشــگاه گیالن حدودا مبلغ بیست هزار تومان جریمه منظور میشد و
دانشگاهگیالندرعرض 6ماهبالغبر 5میلیونجریمهپرداختکردوالبتهبرای
رانندگان هم  20امتیاز منفی در نظر گرفته می شد .همچنین به طور معمول
اتوبوسهایدانشگاهبیشازظرفیتماشیندانشجوسوارمیکردندوبرایاین
مسأله هم به طور جداگانه جریمههایی منظور شده است و تمام این هزینه ها به
اضافه هزینه تعمیرات و استهالک ماشین های فرسوده شده بار مالی بسیاری
برای این دانشگاه دولتی به همراه دارد .مهندس شیرزاد ضمن ناراحتی از اینکه
بودجه دانشجویان در واقع صرف پرداخت هزینه برگه های جریمه می شود از
اینکه جریمه کردن ماشــینی که متعلق به دانشگاه گیالن است چه باز خورد
منفی می تواند در ذهن ساکنین شــهر بگذارد ،بسیار ابراز نگرانی کردند و به
«فرهیختگان گیالن» گفتند« :از شهرداری توقع کمک و همکاری و خدمات
رسانی داریم  ،نه جریمه و ســخت گیری .دانشجویان شهروندان نخبه رشت
هستند و دانشگاه هم در حوزه شهرداری رشت است و همان طور که شهرداری
از ما عوارض دریافت می کند ،توقع داریم که خدمات شهری هم بدهد.خدماتی
نظیرآسفالت،حملزبالهوحملونقلحداقلبخشیازدانشجویان،تادانشگاه
بتواند با کاهش هزینه های مالی و مشغله فکری بابت این موضوعات ،امکانات
بیشــتری را برای تولید علم که وظیفه اصلی دانشگاه است فراهم کند ».وی
همچنین پیشــنهاد کرد « :از آنجایی که دانشگاه ها و کارخانه های زیادی در
این حوزه شهر قرار دارد؛ خوب است اگر شهرداری بتواند اتوبوس های شرکت
واحد را برای حمل و نقل شــهروندان این حوزه در نظر بگیرد و چه بسا ترافیک
شــهری را هم کم کند .همچنین باید به دانشگاه به چشم فرصت نگاه کرد نه
زحمت ،دانشگاه مبدا تحوالت است و آموزش تفکیک زباله از مبدا در دانشگاه،
با قرار دادن سطل های زباله و جمع آوری آن توسط شهرداری بسیار کم هزینه
تر و تاثیرگذارتر از تبلیغات گســترده اســت ».با این وجود دکتر احمد رضی
معتقد است اقداماتی برای بهتر شدن شرایط دانشجویان صورت گرفته است
و در این باره به «فرهیختگان گیالن» میگوید «:هر چند ایســتگاه را به دلیل
فشــار شهرداری تغییر دادیم اما با ساختن ساختمان کالس ها ،به کمک خیر
بزرگ دانشگاه ،جناب آقای ابریشم چیان ،برای برگزاری کالس های عمومی و
تغییر ساعات شروع کالس های بزرگ ترین دانشکده دانشگاه یعنی دانشکده
ادبیات و علوم انســانی از  8صبح به  9صبح از ترافیک بزرگ دانشــجویان در
ایستگاه اتوبوس کم کرده و شرایطی فراهم شد که دیگر دانشجوها در سرویس
ها ایســتاده نمانند .هر چند در ابتدا این حرف برای دانشجویان رویایی به نظر
می رســید اما گویا نیل به این هدف ممکن بوده است و توانسته رضایت نسبی
دانشــجویان را فراهم کند» از دیگر مشــکالت صنفی دانشگاه گیالن ،به
تعلیق در آمدن پروژه های عمرانی دانشــگاه اســت ،به خصوص دانشکده
هنر و معماری که دانشــجویان رشتههایی نظیر هنر ،معماری و شهر سازی
را با مشــکالت زیادی مواجــه کرده و در کالس هایی بــا امکانات محدود و
ساختمان هایی که از شرایط چندان مناسبی برای این رشتههای تحصیلی
برخوردار نیســتند ،به تحصیل می پردازند .برای بررسی این مشکل به مدیر
پروژههای عمرانی دانشــگاه ،مهندس حمیدزاده ،مراجعه کردیم و ایشان به
«فرهیختگان گیالن» گفتند « :در سال  91-90به دلیل مشکالت خاص آن
دوره و بی ثباتی قیمت ها پیمانکار دچار مشــکل شــد و کار را تعطیل کرد و
درحال حاظر این پروژه درگیر مسائل حقوقی و اداری شده است و زمان بهره
برداریازدانشکدهجدیدهنرومعماریدربهترینحالت،مهرسالآیندهپیش
بینیمیشود ».درمجموعازدانشگاهگیالنبهعنواناستانیدارایفرهنگباال
و نخبگان متعدد برای برآوردن توقعات صنفی بیشتر انتظار می رود و دانشگاه
هم برای نیل به این هدف نیازمند همدلی و همراهی مســووالن شهری است.
دکتر رضی در آخرین جلسه که ا دانشجویان عضو شورای صنفی داشت اعالم
کردکه مذاکراتیدرخصوصرفع مشکالت رفاهیو صنفیبا مسوولین شهری
درجریاناستوابرازامیدواریکردندکهمسوولیندانشگاهومسوولینشهری
با همکاری یکدیگر بتوانند وضعیت بهتری رابرای بزرگترین دانشــگاه دولتی
استان گیالن فراهم آورند.

