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چهارشنبه  22خرداد 1398

خبرها
نماینده ولیفقیه در استان گیالن:

نباید با رفتارهای اشتباه
و غیر معقوالنه افراد را از خود برانیم
گیالن امروز -نماینده ولیفقیه در استان گیالن گفت :اولویت
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیالن جذب حداکثری
افراد است و نباید با رفتارهای اشتباه و غیر معقوالنه افراد را از خود
برانیم .آیتاهلل رسول فالحتی در دیدار با جمعی از پیشکسوتان
ایثارگر و جانباز با اشاره به اینکه جانبازان افتخار نظام اسالمی
هستند اظهار داشت :رسیدگی به وضعیت جانبازان و ایثارگران از
مهمترین وظایف مسئوالن است و ما موفقیتهای خود در طول
انقالب را مدیون این عزیزان میدانیم.
نماینده ولیفقیه در استان گیالن با بیان اینکه اوایل انقالب
مهمترین تکلیف حضور در جبهههای جنگ بود گفت :امروزه
میدان نبرد تغییر کرده است و دشمن از طریق جنگ نرم قصد
ضربه زدن به ما را دارد لذا بایستی با عمل به تکلیف خود نگذاریم
دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.
وی حفظ نظام اسالمی را نخستین تکلیف همه دانست و
خاطرنشان کرد :انقالبی ماندن اگر چه کار دشواری است اما یک
ارزش محسوب میشود و اگر کسی بتواند با وجود همه مشکالت
به آرمانهای امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی پایبند باشد،
افتخارآمیز است .امام جمعه رشت با اشاره به انزوای نیروهای
انقالبی و ارزشی در استان گیالن در سالهای گذشته تصریح
کرد :شرایط کنونی جامعه ایجاب میکند که نیروهای ارزشی و
انقالبی وارد میادین مختلف شوند و بر همه ما نیز واجب است که
از آنها حمایت حداکثری کنیم.
آیتاهلل فالحتی با اشاره به اهمیت تربیت دینی نسل جدید ابراز
داشت :نسل جوان امروزی به دنبال الگو است و بهترین الگو نیز
برای آنان ایثار گران هستند لذا وظیفه داریم که با ب ه روزرسانی
شیوههای تربیتی آنان را با مبانی دین اسالم آشنا کنیم .نماینده
ولیفقیه در استان گیالن افزود :یکی دیگر از وظایف نیروهای
انقالبی آگاهی دادن به نسل جدید است و البته باید به این نکته
توجه داشته باشیم که در دوران جنگ نرم رفتار خشن بیتاثیر
است و بایستی با توجه به تبلیغات گسترده دشمن از روشهای
جدید بهره گیریم .وی به فعال شدن ستاد احیای امر به معروف
و نهی از منکر گیالن اشاره کرد و گفت :همه باید بدانند که امر
به معروف و نهی از منکر یک واجب الهی است و تذکر دادن به
دیگران و آگاه کردن مردم نسبت به اشتباهات یکدیگر ،برای
جامعه و مردم خیر به دنبال دارد.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیالن تصریح
کرد :اولویت برنامه ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
گیالن جذب حداکثری افراد است و نباید با رفتارهای اشتباه و
غیر معقوالنه افراد را از خود برانیم.
امام جمعه رشت با تاکید بر داشتن رفتار معقوالنه برای بهانه
ندادن دست دشمنان افزود :دشمن به دنبال اشکال گرفتن از
ما است و نقاط مثبت موجود در کشور را نمیبیند لذا بایستی با
حفظ هوشیاری و داشتن عملکرد درست به آنان اجازه عرض اندام
ندهیم .وی فرمایشات مقام معظم رهبری را نهجالبالغه انقالب
دانست و گفت :سخنان ایشان در کشور فصلالخطاب است و
اگر ائمه جمعه قدرت تجزیه و تحلیل سخنان ایشان را ندارند
بایستی عین فرمایشات رهبر انقالب را برای مردم در مساجد و
تریبونها بخوانند .نماینده ولیفقیه در استان گیالن با اشاره به
اینکه دشمن به دنبال سیاهنمایی در بخش اقتصادی جامعه است
تاکید کرد :عالمان دینی نباید به دنبال زر اندوزی ،کسب مقام
و طلب معصیت باشند زیرا این کار خسارت در دنیا و آخرت را
برای آنان در پی دارد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت ها و مسئوالن در زمینه اجرای امر
به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود :هر انسانی وظیفه دارد
نسبت به آلوده نبودن محیط پیرامون خود حساسیت داشته باشد
بنابراین همه ما وظیفه داریم امر به معروف و نهی از منکر را به
طور مستمر در جامعه انجام دهیم و این فریضه الهی را همگانی
کنیم .رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در گیالن
خاطرنشان کرد :فضا برای اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی
از منکر در استان گیالن آماده است و همه مسئوالن استانی نیز
برای همکاری با به ثمر رسیدن این کار اعالم آمادگی کردند .امام
جمعه رشت با اشاره به علت تغییر برخی از ائمه جمعه تصریح
کرد :زمانی قرار بود که مدت حضور ائمه جمعه  3یا  4سال
باشد بنابراین انتظار داریم اگر امام جمعه جدیدی در شهرها آمد
نیروهای ارزشی ،ایثارگر و انقالبی از او حمایت کنند.

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران:

ظرفیت های خیران ،تحول آفرین است

گیالن امروز -رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری
ایران با اشاره به نقش مهم خیران در عمران و آبادانی دانشگاه
ها گفت :ظرفیت های بزرگ خیران می تواند تحول آفرین باشد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،رضا فرجی دانا روز سه شنبه در
گردهمایی حامیان ،خیرین و واقفین آموزش عالی گیالن در
رشت افزود :آموزش عالی با بودجه دولتی نمی تواند کارهای مهم
زیربنایی انجام دهد و می دانیم که ظرفیت های خیرین در این
بخش می تواند تحول آفرین باشد.
وی اظهار داشت :با توجه به نقش تحول آفرین خیرین در دانشگاه
ها ،بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در سال  ۹۴و بنیادهایی
که در این شبکه قرار گرفتند ،مطرح شد .وی خاطر نشان کرد:
ظرفیت خیرین که در حوزه مدرسه سازی و بناهای دینی ،در
دوره های قبل به خوبی انجام شده بود ،در آموزش عالی گامهای
اساسی را برداشته که هنوز در این مرحله مقدماتی هستیم.
رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران بیان داشت:
به دنبال این هستیم که یک حرکت ملی در آحاد جامعه ایجاد
کنیم که علم و فناوری به گفتمان غالب تبدیل شود ،این مهم
حاصل نمیشود مگر اینکه هر خانواده ایرانی یا هر چند خانواده
ایرانی خود را مسئول بدانند تا درآمدی را ماهانه برای کمک به
علم و فناوری اختصاص دهند.
وی خاطر نشان کرد :به دنبال این هستیم که دو میلیون خانواده را
قانع کنیم تا ماهانه  ۱۰هزار تومان به آموزش عالی و علم و فناوری
کمک کنند؛ با این کمکها میتوان کارهایی از جمله توسعه
کرسیهای پژوهش و فناوری و حمایت از طرحهای فناورانه و
نوآورانه را انجام داد .گردهمایی حامیان ،خیران و واقفان آموزش
عالی گیالن امروز با هدف تبیین جایگاه و نقش واالی خیران،
واقفان و حامیان آموزش عالی ،استفاده از ظرفیت خیران و واقفان
در توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ،فرهنگ سازی برای
گسترش فرهنگ ایثار و جلب مشارکت حامیان علم و فناوری برای
توسعه آموزش عالی در استان برگزار شد.
انعقاد چند تفاهم نامه میان خیرین و رؤسای آموزش عالی استان
گیالن ،کلنگ زنی طرح خیرساز و رونمایی از سردیس میرجعفر
ابریشم چیان از برنامههای این گردهمایی بود.

{گیالن زمین}
استاندار گیالن:

داشته های ارزشمند را با بزرگنمایی نارسایی ها زیر سوال نبریم

گیالن امروز -استاندار گیالن با اشاره به داشته های ارزشمند مردم این استان گفت:
نارسایی ها را بزرگ نکنیم تا واقعیت جامعه و داشته هایمان ،کتمان شده یا زیر سوال رود.
به گزارش ایرنا ،مصطفی ساالری در گردهمایی حامیان ،خیران و واقفان آموزش عالی استان
گیالن در تاالر حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن افزود :داشتههای امروز
گیالن ،بیش از طبیعت ،موقعیت جغرافیایی و تاریخ درخشانش ،در حوزه انسانی است.
وی اظهار داشت :سرمایه انسانی افتخار استان گیالنست ،اگر چه آنچنان که باید قدر
سرمایههای انسانی و تاریخ افتخار آمیز استانمان را نداشته ایم.
استاندار گیالن خاطر نشان کرد :گیالن داشتههای ارزشمندی در حوزه منابع انسانی دارد و
چنانچه بین این داشتهها ،بدیهایی را جستجو کنیم ،کار ارزشمندی نیست.
وی اضافه کرد :متانت ،فرهنگ و فهم مردم استان گیالن در چهرهها و حتی در معابر قابل
جستجوست ،البته سخت است بین چنین متانت هایی که میبینیم ،کسانی به یک نکته
جزئی مبتنی بر تصورشان عریانی را جستجو کنند ،آن را بزرگ کرده و تکرار کنند و این
اندوختههای استان را تحت الشعاع قرار دهند حال اینکه بایستی به داشتههایمان افتخار
کنیم .استاندار گیالن با اشاره به کار ارزشمند خیرین در حوزههای مختلف از جمله در
آموزش عالی اظهار داشت :کار خیر در توسعه انسانی و ارتقا کیفیت انسانها جواب میدهد و
بسیار ارزشمند است .وی با تاکید بر این مطلب که برای انجام کار خیر ،هیچ حوزهای مؤثرتر
از ارتقا کیفیت منابع انسانی و دانش و فهم نیست ،تصریح کرد :کار خیر در حوزه آموزش
عالی ،یعنی سرمایه گذاری برای انسانهایی که قطعاً بنیان هر توسعه هستند.

رییس دانشگاه گیالن :
خیرین بهترین استاد درس مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها هستند
احمد رضی در گردهمایی حامیان ،خیران و واقفان آموزش عالی گیالن در تاالر حکمت
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن در رشت اظهار داشت :آثار به جا مانده از
خیرین در دانشگاهها و اقدامات آنها در مراکز علمی ،نمادی از خیر ،خیرین ،علم دوستی،
کمک به دیگران و نوعدوستی است.

وی با بیان اینکه دانشجویان در دانشگاه ها از کارهای به جامانده از خیرین به طور طبیعی
درس ایثارگری را یاد میگیرند ،افزود :خیرین در دانشگاه گیالن اقدامات ارزشمندی را انجام
داده و میدهند که جای قدردانی دارد .رئیس دانشگاه گیالن خاطر نشان کرد :خیرین ما
باهوشترین افراد جامعه هستند ،از یک جهت اینکه با کار خود خیر دنیا و آخرت را به دست
می آوردند و از طرفی دیگر در جاهایی که نیازست ،سرمایه گذاری میکنند.
وی با قدردانی از قطب زاده خیر دانشگاه تصریح کرد :این خیر در دورانی که کشور نیاز به
مدرسه سازی داشت ،کارهای خیر ارزشمندی در این حوزه انجام داد و اکنون نیز احساس
می کند که بایستی در دانشگاهها خیر باشد.
رضی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد میرجعفر ابریشم چیان از خیرین دانشگاه
گیالن اظهار داشت :استان گیالن خیرین بزرگی در حوزه علم و فناوری دارد که یکی از آنها
میرجعفر ابریشم چیان بود.
گردهمایی حامیان ،خیران و واقفان آموزش عالی گیالن امروز سه شنبه با هدف تبیین
جایگاه و نقش واالی خیران ،واقفان و حامیان آموزش عالی ،استفاده از ظرفیت خیران و
واقفان در توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ،فرهنگ سازی برای گسترش فرهنگ
ایثار و جلب مشارکت حامیان علم و فناوری برای توسعه آموزش عالی در استان برگزار شد.
انعقاد چند تفاهم نامه میان خیرین و رؤسای آموزش عالی استان گیالن ،کلنگ زنی طرح
خیرساز و رونمایی از تندیس میرجعفر ابریشم چیان از برنامههای این گردهمایی بود.
بر اساس آخرین آمار ،هم اکنون حدود  ۱۷هزار دانشجو در رشتههای مختلف مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه گیالن مشغول به تحصیل هستند ،این
دانشگاه دارای افزون بر  ۵۶۰عضو هیأت علمی است.
دانشگاه گیالن به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور ،دارای ۱۰
دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی ،علوم پایه ،علوم کشاورزی ،فنی ،تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،منابع طبیعی ،هنر و معماری ،علوم ریاضی ،مکانیک و دانشکده فنی و مهندسی
شرق گیالن است .دانشگاه گیالن همچنین پژوهشکده گیالن شناسی ،مرکز آموزشهای
الکترونیکی (مجازی) و یک پردیس دانشگاهی دارد.

در اجالس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای کاسپین تاکید شد

تالش کشورهای حاشیه دریای کاسپین برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری
گیالن امروز -هجدهمین اجالس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی
حاشیه دریای خزر موسوم به  ،ICBCصبح امروز آغاز به کار کرد .در این اجالس دو روزه
که در بابلسر برگزار میشود ،قرار است ظرفیتهای اقتصادی و تجاری کشورهای عضو
بررسی شود .هجدهمین اجالس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی
حاشیه دریای خزر ( )ICBCبه میزبانی جمهوری اسالمی ایران 20 ،و  21خرداد ماه در
بابلسر برگزار شد.
.بنا به گزارش گیالن امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران سال گذشته این اجالس در
ولگاگردا روسیه برگزار شد و با برگزاری هجدهمین اجالس شورای بینالمللی همکاریهای
تجاری اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای خزر ،برای دومین بار است که این اجالس در
جمهوری اسالمی ایران و در استانهای حاشیه دریای خزر برگزار میشود.

گام موثر در افزایش مناسبات اقتصادی
حسن قشقاوی سفیر ایران در اسپانیا که به نمایندگی از وزارت امور خارجه دراین اجالس
حضور داشت ،در جمع شرکتکنندگان از آمادگی حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی
اسپانیا در ایران به خصوص در استان مازندران خبر داد .وی برگزاری هجدهمین نشست
روسای اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر در بابلسر را گامی موثر در راستای
گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو برشمرد.
قشقاوی از بنادر آستاراخان ،آفتاب ،باکو و ترکمنباشی به عنوان مهم ترین زیرساخت های
ایجاد شده برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای حاشیه دریای خزر یاد
کرد و خواهان بهره گیری از این زیرساخت ها برای گسترش روابط تجاری و بازرگانی شد.
سفیر ایران در اسپانیا اشاره به قانون پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا ،افزود :با اجرایی

به گفته عبداهلل مهاجر رئیس اتاق مازندران20 ،سفیر از کشورهای همسایه و عضو اجالس
شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی موسوم به  ICBCبرای شرکت
در اجالس هجدهم و بازدید از نمایشگاه توانمندیهای مازندران دعوت شدند که  ۱۵سفیر
به ین اجالس آمدند.
برگزاری «همایش فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری» از مهمترین رویدادهای جانبی
هجدهمین اجالس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای
خزر محسوب میشود .همچنین قرار است  ۴پنل تخصصی با عناوین صنعت و معدن،
زیرساخت و انرژی ،کشاورزی ،گردشگری و صنایع دستی تشکیل شود و در این پنل ها،
سرمایهگذاران امکان مذاکرات دوجانبه و در قالب مذاکرات رودررو نیز داشته باشند.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در آغاز این اجالس اظهار داشت :برگزاری این اجالس
ت مغتنمی برای و تعامل همهجانبه کشورهای حاشیه دریای خزر درزمینه تجارت
فرص 
و همکاریهای اقتصادی فراهم میآورد .به گفته رئیس اتاق ایران ،متاسفانه هنوز تجارت
کشورهای حاشیه خزر مبتنی بر تبادل کاال و دور از انتظار و مقبولیت است.
وی گفت :کشورهای حاشیه خزر عالوه بر مراودات اقتصادی ،به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و
فرهنگی نیز به یکدیگر پیوستگی و وابستگی کامل قرار دارند ولی اینکه خروجی همکاریهای
اقتصادی و تجاری این کشورها در حد قابل قبولی نیست باید در اینگونه نشستها مورد نقد
و کنکاش قرار گیرد.
شافعی حرکت کشورهای حاشیه خزر به سمت سرمایه گذاری های مشترک ،ایجاد مناطق
آزاد تجاری و تاسیس بانک مشترک را مقدمهای برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری
و پیوستگی و همبستگی بیشتر دانست و تاکید کرد :این اجالس و همکاری با کشورهای
همسایه می تواند در شرایط فعلی کارنامه اقتصادی کشور را تغییر دهد و شاید بتوان با تعالی
روابط اقتصادی نتایج خوبی کسب کرد.
وی با اعالم اینکه کشورهای حاشیه خزر با  ۲۵۰میلیون نفر جمعیت ،گردش تجاری ۷۰۰
میلیارد دالری دارند ،گفت :باید پذیرفت رقم ناچیزی از این تجارت عظیم با کشورهای حاشیه
خزر است و اکثر آن با بیرون از منطقه صورت میگیرد.
رئیس اتاق ایران افزود :باید بازنگری در تجارت و روابط اقتصادی کشورهای حاشیه خرز
صورت گیرد تا موانع و نواقص برطرف شود ،زیرا زیبنده نیست که با توجه به توان تولید و
تجارت منطقه ،نیاز های کشورها و مردم حاشیه خزر در جایی دیگر تامین شود.
وی تاکید کرد :بخش خصوصی باید دولت های خود را تحت فشار قرار دهند تا موانع تجاری
کشورهای حاشیه را برچینند و در این زمینه مطالبه گر باشد .شافعی بر ضرورت آیندهنگری
با نگاه درست به تحوالت بین المللی تاکید کرد و توضیح داد :بزرگ ترین اتفاق حال حاضر
و آینده آسیا و دریای خزر ،احیای جاده ابریشم است که به سرعت در حال انجام است و تا
همینجا نیز  ۶۷کشور به احیای این کریدور تجاری پیوستهاند.
رئیس اتاق ایران خواستار تجدید نظر نگاه کشورهای حاشیه خزر به اقتصاد جاده ابریشم شد
و افزود :باید تمام کشورها در احیای جاده ابریشم جایگاه اقتصادی خود را مشخص کنند و
موفقیت در این کوریدور مستلزم همکاری با همسایگان و همپوشانی تجاری است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا به عنوان یک
اتفاق مهم یاد کرد و گفت :یکی از دالیلی که باعث شد تا کشورهای حاشیه خزر نتوانند تا
کنون مراودات تجاری خود را به حد انتظار برسانند این است که قراردادهای تجارت تلفیقی
بر اساس قرار داد تجارت آزاد انجام نشده است.
شافعی افزود :متاسفانه کشورهای عضو این اجالسیه نتوانستند قواعد تجارت آزاد را اجرایی
کنند که این خود بزرگترین ضعف تجاری – اقتصادی منطقه خزر محسوب می شود.
وی تاکید کرد :تا زمانی که همه ما به قراردادهای تجاری فی مابین پایبند نباشیم و آن را
اجرایی نکنیم هیچگاه به اهداف تجاری خود دست نخواهیم یافت.

شدن قانون پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا در مرحله اول تعرفه  ۸۰۰قلم کاالهای
صادراتی ایران به کشورهای عضو این اتحادیه کاهش خواهد یافت و این موفقیت خوبی
برای صادرات کاالهای غیر نفتی ایران به اتحادیه است.
او همچنین خبر داد :در اواخر ماه جاری نیز کمیسیون مشترک ایران و روسیه با شرکت
حدود  ۳۰۰شرکت دولتی و خصوصی روسی در ایران برگزار میشود و این نشست میتواند
کارگشای خوبی برای توسعه تجارت دو جانبه باشد.
حذف تجارت بر پایه دالر؛ هدف مشترک ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه هم با سخنرانی در این
اجالس تاکید کرد :انتظار ما این است که در آینده نه چندان دور تمامی اتاق های بازرگانی
استانهای ایران و استانهای دیگر کشورها به اجالسیه بپیوندند تا شاهد استفاده از تمامی
ظرفیتهای کشورهای حاشیه دریای خزر باشیم.
او حذف تجارت بر پایه دالر را هدف مشترک اصلی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای
دیگر حاشیه دریای خزر عنوان کرد و در همین زمینه افزود :تا کنون ایران و روسیه
قدمهای مثبتی برای حذف دالر از تجارت فی مابین برداشتند و برای توسعه تجارت و
تجارت کم خطر میان کشورهای حاشیه خزر ،میطلبد دیگر کشورها نیز ورود جدی به
حذف دالر داشته باشند .به گفته تیزهوش تابان پس از گذشت  ۲۳سال از آغاز فعالیت
اجالسیه اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر ،اعضاء هنوز نتوانسته اند تجارتی در حد
تونایی و ظرفیتهای کشورهای عضو انجام دهند .در همین راستا ،رستم ژیکانشین رایزن
بازرگانی روسیه در ایران گفت :انرژی اولویت همکاریهای دو جانبه بین ایران و روسیه
است و این همکاریها با قوت بدون تاثیرگذاری بیرونی ادامه خواهد یافت.
وی تهاتر را بهترین راهکار برای گسترش تجاری دو جانبه برشمرد و خواهان بهرهگیری از
این روش برای توسعه روابط دو جانبه در حوزه صادرات و واردات شد.
رایزن بازرگانی روسیه در ایران تاکید کرد :ما برای گسترش روابط دو جانبه نیاز به
شناسایی بازارهای دو جانبه ،توانمندی و ظرفیتهای و نیازمندیها دو جانبه براساس آمار
و اطالعات دقیق داریم و این کار از سوی بخش خصوصی در حال انجام است.
باالبودن ریسک تجاری در تعامالت با کشورهای منطقه
احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در این اجالس گفت :متأسفانه علیرغم همه
ظرفیتها و نیاز همه کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه به همدیگر ،حجم مبادالت
تجاری آن قدر باال نیست و این مسائل میتواند در اجالس کنونی آسیب شناسی و
راهکارهای آن بررسی و مشخص شود که آیا دولت باید پای کار بیاید و یا کم تحرکی
بخش خصوصی مسبب است و احتیاج به تحرک بیشتر در این بخش وجود دارد؟
استاندار مازندران تاکید کرد :با توجه به ظرفیتهایی که جمهوری اسالمی ایران بویژه
استان مازندران در حوزههای مختلف صنایع ،کشاورزی ،خدمات ،صنایع تبدیلی و غیره
دارد و از سوی دیگر نیاز کشورهای حوزه خزر که در منطقه تأمین میشود ،باید به
فکر و دنبال افزایش تعامالت بود .به گفته استاندار مازندران یکی از مسائل مهم در
زمینه تعامالت که در منطقه با آن مواجهیم این است که ریسک تجاری در کشورهای
همسایه ما باالست و باید تالش کنیم این ریسک را کاهش دهیم .حسین زادگان با
اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای استان مازندران همزمان با این اجالس ،گفت:
مازندران تمامی زیرساختهای الزم را برای ارتباط خوب و نزدیک با کشورهای حوزه
خزر در اختیار دارد
در این مراسم مهاجر رییس اتاق بازرگانی ساری هم ضمن خیر مقدم به مدعوین به
ظرفیت های موجود در خزر و پتانسیل های این حوزه در عرصه تجارت اشاره کرد.
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خبرها
کوچکینژاد  ،نماینده رشت :

اقدام دولت برای حذف تعرفه
واردات برنج یک تصمیم
ضد تولیدی است

گیالن امروز -نماینده مردم رشت در مجلس
گفت :اقدام خالف قانون دولت برای برداشتن تعرفه
واردات برنج آنهم در موعد برداشت این محصول
استراتژیک یک تصمیم ضد تولیدی است.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در
رشت با بیان اینکه دولت به جای گوش کردن به
درد و دل کشاورزان شالیکار شمالی هر روز برای
آنها مشکلی جدید ایجاد میکند اظهار داشت :اقدام
دولت برای برداشتن تعرفه واردات برنج ،غیرقانونی و
تصمیمی بر خالف شعار رونق تولید است.
نماینده مردم رشت در مجلس در واکنش به تصمیم
ت واردات برنج قبل
اخیر دولت برای لغو محدودی 
از برداشت محصول داخلی عنوان کرد :این مشکلی
است که دائماً وجود داشته به طوریکه دولت و
دستگاههای زیرمجموعه آن هیچگاه اراده چندانی
برای حمایت از حقوق کشاورزان نداشتهاند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
با بیان اینکه واردات برنج در این مقطع زمانی
عملی خالف قانون است تصریح کرد :طبق قانون
مصوب شده ،دولت موظف است واردات محصوالت
کشاورزی را بهگونهای تنظیم کند که در فرآیند
انجام آن به محصول داخلی آسیب وارد نشود.
کوچکینژاد برداشت برنج ایرانی تا چند ماه دیگر
توسط شالیکاران شمالی را مورد توجه قرار داد و
ضمن ابراز تأسف از تصمیم اخیر دولت ابراز داشت:
بر اساس مقررات ،دولت  3ماه قبل و  3ماه بعد از
برداشت برنج حق هیچگونه واردات برنج و یا توزیع
برنج خارجی را در سطح بازار ندارد.
وی آزاد کردن واردات برنج و برداشتن تعرفه آن را
در این مقطع زمانی تصمیمی ضد تولیدی از سوی
دولت خواند و گفت :این تصمیم شالیکاران را به
خاک سیاه مینشاند و در سالی که به فرموده مقام
معظم رهبری به نام سال رونق تولید نامگذاری شده
زمینه نابودی کشاورزان شمالی را فراهم میکند.
نماینده مردم رشت در مجلس پیگیری و بررسی
موضوع برداشتن تعرفه واردات برنج خارجی در
صحن مجلس را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت:
برای همه ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت
جای بسی تعجب است که چطور دولت آن هم در
این شرایط بد اقتصادی مردم ،دست به اقداماتی
اینچنینی میزند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
با تاکید بر پرسش از وزیر جهاد کشاورزی در مورد
اقدامات اخیر دولت و برداشتن محدودیت واردات
برنج افزود :در حال حاضر دولت به جای آنکه در
مدار تحقق شعار رونق تولید حرکت کند ،درد و
دل کشاورزان را نادیده میگیرد و بر مشکالت آنان
میافزاید.

افتتاح نمایشگاه
«سربرگ و پاکت نامه های
سالطین قاجار» در رشت

گیالن امروز -به مناسبت هفته جهانی آرشیو
نمایشگاه سربرگ و پاکت نامه های سالطین ایران
در دوره قاجار در محل نمایشگاه دائمی اسناد ملی
استان در رشت برگزار شد.
به گزارش ایسنا  ،به مناسبت هفته جهانی آرشیو
نمایشگاه سربرگ و پاکت نامه های سالطین ایران
در دوره قاجار به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی
استان گیالن در محل نمایشگاه دائمی اسناد ملی
استان در رشت برگزار شد.
ژاله حساس خواه ،رئیس سازمان اسناد و کتابخانه
ملی استان گیالن در حاشیه مراسم افتتاح این
نمایشگاه 19 ،خرداد را مصادف با روز جهانی
آرشیو دانست و اظهار کرد :هر مجموعه می تواند
یک آرشیو باشد لذا به مناسبت روز جهانی آرشیو،
موضوع سربرگ و پاکت نامه های تاریخی را از
مجوعه مهران اشراقی ،مجموعه دار گیالنی انتخاب
کردیم.
وی با بیان اینکه نمایشگاه مذکور شامل  71قطعه
سربرگ و پاکت نامه های مربوط به سالطین دوره
قاجار است ،خاطرنشان کرد :عالقمندان می توانند
به مدت سه روز از  21لغایت  23خردادماه از ساعت
 9صبح الی  8شب از این نمایشگاه بازدید کنند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیالن نمایشگاه
سربرگ و پاکت نامه های سالطین ایران در دوره
قاجار را پنجمین نمایشگاهی دانست که در نمایشگاه
دائمی اسناد ملی گیالن برگزار شده و گفت :بی تردید
ارائه اسناد ملی و میراث مکتوب موجب آشنایی
جامعه با هویت و گذشته خود می شود.

