هؼزفی کتاب:

ایي کتاب تَسط هؼاًٍت آهار ٍ اطالػات ساسهاى
هدیزیت ٍ تزًاهِ ریشی استاى گیالى تْیِ ٍ در سال
 1399تَسط ساسهاى تزًاهِ ٍ تَدجِ اًتشار یافت.
کتاب حاضز در سِ فصل تِ تزرسی هَضَع هی
پزداسد .در فصل اٍل تِ تیاى کلیات پزداختِ هی
شَد کِ ضوي تیاى تؼاریف ٍ هفاّین تِ تیاى
دیدگاُ ّا ٍ ًظزیِ ّای هْاجزت هی پزداسد.

 تز اساس ًتایج سزشواری ً 82204 ،1395فز طی سالْای 1390-95هحل اقاهت خَد را در داخل استاى تغییز دادُ اًد
کِ ً 42372فز( 5/51درصد) در داخل شْزستاى هحل سًدگی
خَد ٍ ً 39811فز( 4/48درصد) در تیي سایز شْزستاًْای
استاى جاتجا شدُ اًدّ .وچٌیي اس ً 74891فز هْاجزی کِ اس
سایز استاًْا ٍارد استاى گیالى شدُ اًد ،هثدأ حزکت
ً71492فز( 5/95درصد) ًقاط شْزی ٍ ً 3399فز( 5/4درصد)
ًقاط رٍستایی تَدُ است.

در فصل دٍم تا ػٌَاى تزرسی ٍضغ هْاجزت در
کشَر ٍ استاى گیالى ،ػَاهلی ًظیز ٍضؼیت سَاد،
اشتغال ،هثدأ ٍ هقصد ،تَسیغ سٌی ٍ جٌسی ،هدت
اقاهت ٍ ػلت هْاجزت هطزح هی گزدد.

 سْن استاى گیالى اس حیث هْاجزاى خارج شدُ در کل کشَراس رتثِ ًْن در سال  1375تِ رتثِ دٍاسدّن در سال ٍ 1390
ّفتن در سال  1395ارتقا پیدا کزدُ است.

در فصل سَم تا ػٌَاى سیوای هْاجزت شْزستاى
ّای استاى گیالى ،رًٍد هْاجزت در شْزستاى
ّای استاى گیالى اس جولِ آستارا ،آستٌِ اشزفیِ،
اهلش ،تٌدراًشلی ،تالش ،رشت ،رضَاًشْز ،رٍدتار،
رٍدسز ،سیاّکل ،شفت ،صَهؼِ سزا ،فَهي،
الّیجاى ،لٌگزٍد ٍ هاسال پزداختِ هی شَد.
اّن ًتایج تدست آهدُ در خصَص تزرسی هْاجزت
در استاى گیالى در تاسُ سهاًی سالْای  1390تا
 1395تِ شزح سیز هی تاشد:

 تزرسی هْاجزاى تزحسة ًقاط شْزی یا رٍستاییًشاى هی دّد ،اس هجوَع ً 82204فز کِ طی
سالْای  1390-95هحل اقاهت خَد را در داخل
استاى تغییز دادُ اًد ،هحل اقاهت قثلی 54312
ًفز( 1/66درصد) در ًقاط شْزی ٍ 27892
ًفز( 9/33درصد) ًقاط رٍستایی تَدُ است.

شهرداری رشت

 تزرسی ٍضغ شغلی هْاجزاى ٍارد شدُ تِ استاى گیالى اسسایز استاًْا در سزشواری ً ،1395شاى هی دّدکِ 9/33
درصد هْاجزیي ٍاردشدُ شاغل 7/27 ،درصد خاًِ دار8/22 ،
درصد در حال تحصیل ٍ  4/5درصد تیکار تَدُ استّ .وچٌیي
 6/39درصد هْاجزیي خارج شدُ اس استاى شاغل 6/29 ،درصد
خاًِ دار ٍ  4/20درصد در حال تحصیل تَدُ اًد.
 تا تَجِ تِ شزایط آب ٍ َّایی استاى گیالى ٍ ّوچٌیيشزایط طثیؼی ٍ اقلیوی استاى اس قثیل داشتي دریا ٍ هٌاطق
جٌگلی سیثا ٍ ّوچٌیي شزایط کن آتی در تزخی ًقاط کشَر،
گیالى را تِ یکی اس هقاصد هْاجزت در سالْای اخیز تثدیل
کزدُ است .تیشتزیي هْاجزت تِ استاى گیالى اس استاًْای
تْزاى ٍ الثزس صَرت گزفتِ است.
 تز اساس ًتایج سزشواری ّای ػوَهی ًفَس ٍ هسکيجاتجایی درٍى استاًی جوؼیت ٍ هْاجزت تِ ٍ یا اس استاى
گیالى در دٍ دِّ اخیز تِ گًَِ ای تَدُ است کِ جزیاى
هْاجزت در گیالى اس هْاجز فزستی تِ هْاجزپذیزی تثدیل
شدُ است (تِ پیَست فایل کتاب ،جْت هطالؼِ ٍ تْزُ هٌدی ػالقوٌداى تِ ایي
حَسُ هَجَد هی تاشد).
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