
علوم  دانشگاه  رئیس 
اشاره  با  گیالن  پزشکی 
فراوان  ماندگی  به عقب 
حوزه بهداشت و درمان 
ایام  در  گفــت:  گیالن، 
کرونا بیش از ۷۰ میلیارد 
تومان تجهیزات برای این 

حوزه خریداری شد.
 بــه گــزارش نقش 
قلم، ارســالن ساالری در جلسه شــورای اداری گیالن 
بیان کرد: بدهی باالی دانشــگاه علوم پزشکی، معیوب 
بودن زیرساخت های بهداشتی و درمانی و ناتمام ماندن 
پروژه های درمانی که در این حوزه از استان های محروم 
کشــور نیز عقب تر بودیم، از جمله مشــکالت گیالن 

محسوب می شود.
 وی بــا بیان اینکــه با همکاری مســئوالن ملی و 
استانی توانستیم در این مدت اقداماتی جهت رفع این 
محدودیت هــا انجام دهیم، افزود: راه انــدازی اورژانس 
هوایــی، اورژانس بیمارســتان رازی و افزوده شــدن 
آمبوالنس پیشــرفته به ویژه در مناطق صعب العبور از 

جمله این اقدامات است.
 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه 
برف سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان به زیرساخت های 
بهداشتی استان خسارت وارد کرد، گفت: در دوران شیوع 
کرونا در کمتر از دو هفته تعداد بیماران ما از چند نفر به 

هزار و ۷۰۰ بیمار رسید.
 ساالری با بیان اینکه ۳۰ نفر از کادر بهداشت و درمان 
استان گیالن در جریان کرونا به درجه شهادت رسیدند، 
اضافه کرد: از سه ماه پیش تاکنون سیر کرونا در گیالن 

ثابت بوده است.
 وی ادامــه داد: بیــش از ۷۰ میلیــارد تومان برای 
بیمارستان های استان گیالن تجهیزات خریداری شده 

است.
 ساالری تصریح کرد: دو رودخانه رشت باعث آلودگی 
زیستی و آسیب جسمی و روحی مردم استان شده و از 
رئیس قوه قضائیه خواهشمندیم برای بهسازی این دو 

رودخانه اقدام کنند. 

شــهردار رشــت در 
حکمی مجتبی ماه پسند 
را به عنوان سرپرســت 
مدیریت سرمایه انسانی 
منصوب  را  شــهرداری 

کرد.
 به گزارش نقش قلم، 
شــهردار رشت در حکم 
انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار 
امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره 
گیــری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و 
صالح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت 
های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی 

در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.
 شایان ذکر است که پیش از این مصطفی گلشنی، 
مدیریت ســرمایه انسانی شــهرداری رشت را بر عهده 

داشت.
 ماه پسند با ۲۰ سال سابقه خدمتی از مدیران اسبق 
شهرداری رشت است که پیشتر معاون مالی و اقتصادی 
شــهرداری رشت ، دو دوره مدیر مالی شهرداری رشت، 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی 
شــهرداری رشت، رئیس سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری شهرداری رشت، مشاور شهردار رشت و مشاور 
چندین کمیسیون شورای اسالمی شهر رشت در سنوات 

گذشته را در کارنامه خود دارد.

مهندس امین افقی  به 
عنوان سرپرست معاونت 
امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی 

منصوب شد.
نقش  گــزارش  بــه 
قلم،مهندس امین افقی  
به عنــوان سرپرســت 
معاونت امور بندری و حوزه خزر ســازمان منطقه آزاد 

انزلی منصوب شد.
 امین افقی عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد انزلی می باشد و از نیروهای باسابقه و بومی منطقه 
بــوده که پیش از این نیز در یــک دوره هجده ماهه به 
عنوان معاون امــور بندری و حوزه خزر این ســازمان 

عملکرد بسیار درخشان و موفقی داشته است.
 گفتنی اســت با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر 
شــورایعالی مناطق آزاد، ســید مهدی نقوی به عنوان 

سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شده بود. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن :

خریداری ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی 
برای مراکز درمانی گیالن

با حکم شهردار رشت؛

ماه پسند سرپرست مدیریت سرمایه انسانی 
شهرداری رشت شد

انتصاب مجدد مدیر جوان و موفق در 
منطقه آزاد انزلی
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فرماندار رشــت از حریق بیش از ۸ هکتار از اراضی 
جنگلی و مراتع شهرســتان رشت بر اثر وزش باد گرم 

خبر داد.
 به گزارش نقش قلم، علی فتح اللهی با اشاره به وزش 
تند باد در ســطح این شهرستان، اظهار داشت: هشت 
هکتار از جنگل های دستکاشت و درختان سوزنی برگ 
در روســتاهای الکان و کتیگر از توابع بخش مرکزی 
رشت، طعمه حریق شدند که با تالش نیروهای آتش 

نشــانی، منابع طبیعی، دهیاری ها، شوراهای اسالمی، 
بســیج و سپاه، قسمت عمده ای از این آتش سوزی ها 

اطفا شد.
 وی بــا بیان اینکه هم اکنون همه اعضای ســتاد 
مدیریــت بحــران شهرســتان اعم از بخشــداری ها، 
شــهرداری ها، نیروهای آتش نشــانی، منابع طبیعی و 
نیروهای مردمی و بســیج در حالت آماده باش به سر 
می برند، افزود: همچنین بخشــی از مراتع حومه شهر 
رشــت در منطقه الکان و نیزارهای روستای چپرپرد 
زمان از توابع بخش خشکبیجار نیز دچار حریق شد که 

خوشبختانه تاکنون بخش عمده ای از آن، اطفا شد.
  رئیس ســتاد مدیریت بحران شهرستان رشت با 
تشــکر از همکاری همه اعضای ستاد مدیریت بحران، 
مسئوالن محلی و بسیج، تاکید کرد: باید دقت شود در 
هنگام وزش باد گرم از برافروختن آتش در عرصه های 
جنگلی و مراتع، با جدیت پرهیز شــود و در این راستا 
نیروهای محلی و گشت های منابع طبیعی، با نظارت 
الزم، تا حد ممکن از بروز آتش سوزی در مراتع و عرصه 

های جنگلی پیشگیری کنند.

معاون دادگســتری کل گیالن از دریافت سند برای 
بیــش از ۱۵۰ هکتار از پادگان حســن رود خبر داد و 
خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای بررسی این 

موضوع شد.
 به گزارش نقش قلم، جان احمد آقایی در جلســه 
احیای حقوق عامه در حوزه انفال، منابع طبیعی و محیط 
زیست با بیان اینکه یکی از مصادیق انفال جنگل است، 
گفت: وارث کهن ترین جنگل یعنی هیرکانی هستیم که 
جز میراث جهانی است و از دوران سوم زمین شناسی در 

کرانه دریای خزر وجود دارد.
 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وسعت جنگل های 
هیرکانی به یک میلیون و ۸۰۰ هکتار رسیده است، بیان 

کرد: ۲۵ درصد از جنگل های شمالی از بین رفته است.
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
گیالن با بیان اینکه طرح های توسعه درون جنگلی که 

تقلیدی و غیربومی است، اضافه کرد: اجرای طرح هادی، 
آسفالت و جاده در دل جنگل و پروژه های عمرانی و طرح 
جمع آوری جنگل نشینان و قاچاق چوب از جمله عوامل 

تخریب جنگل هستند.
 آقایی با بیان اینکه دفن زباله در جنگل و نداشــتن 
امکانات توســط متولیان باعث شده جنگل مورد توجه 
سوداگران قرار گیرد، ادامه داد: با اتکا به قانون توانستیم تا 
حدودی در مقابل کوه خواران و زمین خواران و سواحل 

خواران بایستیم.
 وی در ادامــه به نمونه های کوه خــواری و جنگل 
خواری در استان گیالن اشاره کرد و افزود: دریافت سند 
برای ۸۴۰ هکتار از جنگل های هفت دغنان صومعه سرا 

نمونه ای از این موضوع است که این اسناد باطل شد.
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
گیالن با اشاره به دریافت سند برای ۱۵۱ هکتار از پادگان 
حسن رود، گفت: این زمین ۳۵ هزار میلیارد تومان قیمت 

دارد و بزرگترین فساد استان محسوب می شود.
 آقایی خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای 
بررسی اینکه چه کسانی از این افراد حمایت می کنند، 

شد.
 وی ادامــه داد: این فرد در زمان انتخابات گذشــته 
چندین میلیارد تومان به دهیاران استان رشوه داده و هم 
اکنون پرونده آنها در شــعبه دو دیوان عدالت اداری در 

جریان است.

رئیس هیات مدیره شــرکت انبوه ســازان آرش 
گفت: شرکت انبوه ســازان آرش ۸۰۰ نفر بصورت 
مســتقیم و ۲۵۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم ایجاد 

اشتغال کرده است.
 به گزارش نقش قلم، اولین نشســت مشــترک 
سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی با نقوی مدیرعامل 

جدید این سازمان برگزار شد.
 امین تقی پور رئیس هیات مدیره شــرکت انبوه 
سازان آرش در این نشست با گرامیداشت مقام مادر 
و والدت حضــرت فاطمه زهــرا)س( و به فال نیک 
گرفتن انتصاب یک مدیر از بدنه سازمان منطقه آزاد 
در جایگاه مدیرعاملی که شناخت کافی از ظرفیت ها 
و چالش های موجود دارد، اظهار داشت: منطقه آزاد 
انزلی یک نعمت بزرگ برای گیالن است که نباید آن 

را جدا از استان دانست.
 تقی پور افزود: در بدترین شرایط اقتصادی و ایام 
کرونا ســرمایه گذاران به فعالیت خود با سخت ترین 
شرایط ممکن ادامه دادند؛ که امید آن داریم با حضور 
مدیریت جدید توجه درخور شأن به سرمایه گذاران 

صورت پذیرد.
  وی انتظار ســرمایه گذاران از مدیرعامل جدید 
منطقــه آزاد انزلــی را برگزاری مداوم جلســات و 
پیگیری هــای جدی در جهت رفع مشــکالت آنان 
دانست و تصریح کرد: انتظار داریم سازمان منطقه آزاد 
انزلی مشاوران متخصص و زبده را برگزیند تا عالوه 
بر کمک به سازمان در حوزه های مختلف، پشتیبان 

فکری و حمایتی سرمایه گذاران نیز باشد.
 رئیس هیئت مدیره شــرکت انبوه سازان آرش 
ادامه داد: طبق آمارهای رســمی اعالم شده که در 
سال گذشــته بیش از ۷ میلیون نفر به منطقه آزاد 
انزلی سفرکرده اند که باید پرسید این ورودی ها تا چه 

اندازه تبدیل به سرمایه شده است؟!
  تقی پور بیان داشت: همگان عنوان زیبا را برای 
جزیره کیش بکار می برند که تمامی برندهای معروف 
نیز در این جزیره در حال فعالیت هستند، اما در مراکز 
خرید منطقه آزاد انزلی برند معتبری وجود ندارد که 
باید سؤال شود چرا این اتفاق برای منطقه آزاد انزلی 

رخ نداده است و عدم وجود زیرساخت ها و برندسازی 
منطقه نیز یکی دیگر از معضالت است.

 در ادامه  آرش تقی پور نیز با گرامیداشــت مقام 
مادر و والدت حضرت فاطمه زهــرا )س(، انتصاب 
نقوی به عنوان یکــی از مدیران جوان و کارآزموده و 
همچنین آشنا به سازمان و محدوده منطقه آزاد انزلی 
که دارای ارتباطات مؤثر و فرااستانی در پایتخت است 

را تبریک گفت.
 شرکت انبوه سازان آرش ۸۰۰ نفر به صورت 
مســتقیم و ۲۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

ایجاد اشتغال کرده است
 وی بیان داشت: شرکت انبوه سازان آرش به عنوان 
یک کارآفرین حدود ۱۵ سال در محدوده منطقه آزاد 
انزلی و زیباکنار در حال کارآفرینی و اشتغال زایی و 

انبوه سازی است.
  تقی پور با بیان اینکه مجموعه انبوه سازان آرش 
با بیش از ۸۰۰ پرســنل که به صورت مســتقیم در 
مجموعه های این شرکت در حال فعالیت می باشند، 
افزود: علی رغم رکود اقتصادی و تحریم ها و همچنین 
ایام کرونا بسیاری از کسب وکارها مخصوصاً در حوزه 
انبوه سازی دچار مشکل جدی و یا تعطیلی شدند، این 
شرکت نه تنها هیچ یک از پرسنل و کارگران خود را 
اخراج نکرده بلکه بیش از ۱۰۰ نفر از مردم و جوانان 

منطقه را به اشتغال جدید گرفته است.
 مدیرعامل شرکت انبوه سازان آرش تصریح کرد: 

پروژه بزرگ آرش مال در ۲۰ ماه با بیش از ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی و بدون دریافت یک ریال تسهیالت 
و وام بانکی و کامالً با سرمایه گذاری شخصی در حال 
احداث می باشد که این یک افتخار بزرگ برای برند 

انبوه سازی آرش است.
از سرمایه گذاران توسط مدیرعامل   حمایت 

جدید سازمان مورد انتظار است
 وی بــا تقدیر از همراهــی اعضای هیئت مدیره 
و معاونیــن و مدیران ســازمان منطقــه آزاد انزلی 
بیان داشــت: بــا حمایت و هم اندیشــی مدیران و 
سرمایه گذاران، آینده روشنی در جهت کارآفرینی و 

جذب سرمایه گذار به وقوع خواهد پیوست.
  تقی پور با بیان اینکه سرمایه گذاران و کارآفرینان 
حوزه انبوه ســازی بسازبفروش نیستند، افزود: نباید 
این سرمایه گذاران که در زنجیره ایجاد اشتغال نقش 
بســزایی دارند را با این عنوان خطاب کرده و بلکه 
به عنوان یک کارآفرین ایجاد اشتغال در جهت تحکیم 
بنیان خانواده ها و همچنین جلوگیری از آسیب های 

اجتماعی نگریسته شوند.
 در پایان تعدادی از ســرمایه گذاران و همچنین 
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد تجاری صنعتی انزلی در جهت همگرایی و رفع 
مشــکالت ســرمایه گذاران در این محدوده به ایراد 

سخن پرداختند. 

فرماندار رشت خبر داد:

حریق بیش از ۸ هکتار از اراضی جنگلی و مراتع رشت

معاون دادگستری گیالن خبر داد:

دریافت سند برای بیش از ۱۵۰ هکتار از زمین های پادگان »حسن رود«

رئیس هیات مدیره شرکت انبوه سازان آرش؛

برندسازی الزمه جدی منطقه آزاد انزلی است

         خبر

در بحبوحه روزمرگی و فراز و نشیب های زندگی و زمانی 
که ناامیدی و بی انگیزگی بر انسان مستولی می شود، دیدن 
پشتکار و تالش خســتگی ناپذیر افرادی که به رغم همه 
ســختی ها و مشکالت سد های بزرگ جلوی روی خود را 
کنار زده اند و بر قله موفقیت ایستاده اند، حالتان را خوب می 
کند! حاال اگر این فرد موفق یک زن باشد که سختی های 
دوچندان را تحمل کرده تا بهترین خودش باشــد موضوع 

کمی متفاوت تر است.
 زنان موفق در جامعه ما کم نیستند که با وجود نگاه های 
بعضاً خوشایند راه خود را در پیش گرفته اند و حاال پرآوازه 
شده اند. در ندای گیالن قصد داریم هر هفته سراغ یکی از 

این زنان موفق برویم و به گفتگو با آنان بپردازیم.
 میهمــان دومین گفتگوی» شــنبه ها بــا زنان موفق 
گیالنی«، یک بانوی جوان اســت که در حوزه کارآفرینی و 
سازمان های مردم نهاد فعالیت می کند. اهل سیاهکل است 
و هر روز ساعت ها رانندگی می کند، به تازگی وارد دومین 
سال زندگی مشترکش شده و هدف های زیادی برای عملی 
شدن در سر می پروراند. می گوید استمرار رمز پیشرفتش 
اســت و معتقد است نابرابری ها و سختی ها در همه جای 
دنیا وجود دارد و این خود انسان است که باید مسیر زندگی 

اش را تغییر دهد.
 مشروح گفتگو را در ادامه می خوانید.

 لطفاً خودتان رو معرفی کنید:
پریسا رویدل هستم دبیر NGO جوانان کارآفرین ورنا، 

دانشگاه گیالنی هستم و مدیریت بازرگانی خوانده ام.
 چرا کارآفرینی و چرا NGO؟

 ما حدوداً چهار سال پیش با هدف ترویج کارآفرینی بین 
جوانان NGO کارآفرینی ورنا را در وزارت ورزش و جوانان 
ثبت و تأسیس کردیم، در این سال ها، فعالیت های مختلفی 
در زمینه ترویــج کارآفرینی جوانان با تأکیــد بر نوآوری، 
طراحی و اجرا کردیم که از جمله آن می توان به رویدادهایی 
که برای دانشــگاه نسل ســوم یا همان دانشگاه کارآفرین 
در دانشگاه گیالن اشــاره کرد که خروجی آن این بود که 
دوستانی که ایده های نوآورانه داشتند موفق شدند تیم های 
مختلفی تشکیل داده و در مرکز رشد دانشگاه گیالن مستقر 

شوند و از حمایت ها استفاده کردند.
 همچنین تأسیس شبکه ملی کارآفرینی جوانان را در 
ســطح ملی و انتخاب جوان برتر کارآفرین کشور با کمک 
وزارت ورزش و دانشــگاه تهران انجام دادیم NGO ما در 
سطح ملی مطرح شد که باعث شد سال ۹۷ جوان منتخب 

استان و شهرستان رشت باشم.
 دفتر ما در دانشگاه گیالن است و با دانشگاه های شریف، 
دانشگاه تهران، معاونت علمی ریاست جمهوری، پارک علم 
و فناوری و ... جهت ترویج کارآفرینی در اســتان و ســطح 
ملی مراودات نزدیک داریم و در حال حاضر مشغول تدوین 
طرح هایی برای بهره برداری از مرکز نوآوری دانشگاه گیالن 
و یک شتاب دهنده هستیم که ان شاءاهلل تا پایان سال جاری 

افتتاح خواهند شد.
 چرا به این حوزه عالقه مند شدید؟

من هم به کارآفرینی و هم به کمک کردن و فعالیت های 
سازمان های مردم نهاد همیشه عالقه مند بودم و در سمن های 
مختلف هم فعالیت داشتم، بعدازاین که نماینده گیالن در 
 NGO مجمع ملی جوانان شــدم به من پیشــنهاد شد

خودمان را ثبت کنم.
 آن زمــان فیلــد NGO کارآفرینی تــازه به عناوین 

سمن های وزارت ورزش و جوانان اضافه شده بود و با خودم 
گفتم چقدر خوب که می شــود مانند ســایر فعالیت های 
مردم نهاد این بار متفــاوت به مقوله کارآفرینی نگاه کرد و 

بیایم کارآفرینی را ترویج کنیم.
 اکثر افراد نمی دانند چــه حمایت هایی وجود دارد و از 
کدام ســازمان ها می توانند بــرای فعالیت های خود جلب 
حمایت داشته باشند، چگونه ایده های خود را ثبت کنند، 
چگونه ایده هایشان را رشد بدهند و یا حتی چطور پروپوزال 

بنویسند.
 اینکه چه حمایت هایی برای شــرکت های نواور، خالق 
و دانش بنیان وجــود داد و در کل چطور نوآوران می توانند 
ایده اولیه ذهنشــان را به کسب وکار تبدیل کنند ذهنیتی 
بود که موجب شد اولین NGO کارآفرینی جوانان استان 

شکل بگیرد.
 مشوقی هم در این زمینه فعالیت هایتان داشتید؟

من در خانواده ای بزرگ شــده ام که همیشــه گفته اند 
می توانی، توانمندی و از پسش برمی آیی!

 مدل تربیت من به این شکل بوده و خیلی در شخصیتی 
که امروز دارم اثرگذار بوده است.

 نظرتــان در مــورد کارآفرینی پتانســیل جوانان 

کارآفرین داستان چیست؟
متأســفانه گیالن جزو سه اســتان اول در نرخ بیکاری 
دانش آموختگان دانشــگاهی است. اینکه استان گیالن در 
زمینه به کارگیری نیروی تحصیل کرده موفق نبوده مسئله ای 

هست که باعث دلسردی جوان های استان شده است.
 در حال حاضر جوان های زیادی در پارک ها و مراکز رشد 
مستقرند و ما شاهد افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، 
فناور و خالق در ســطح اســتان هســتیم که امیدواریم 
سازمان های بیشــتری به این حوزه توجه کنند تا بتوانیم 
حمایت های بیشتری را جلب کنیم و در نتیجه افراد بیشتری 
بتوانند ایده های خود را به کسب وکارهای موفق تبدیل کنند.

 چه درخواستی از مســئولین در زمینه گسترش و 
توجه بیشتر به مقوله کارآفرینی دارید؟

حوزه نوآوری مقوله جدید و سریعی است، خیلی اوقات 
حتی اطالعات ســه ماه پیش شما اطالعات تاریخ مصرف 
گذشته است و سازمان ها نتوانستند با این موج همگام شوند. 
اگر ســازمان های مرتبط به کســب وکارها فناورانه از افراد 
جوان و مطلع به عنوان مشاور یا کارشناس در مجموعه خود 

استفاده کنند خیلی کارها سریع تر پیش می رود.
 در بسیاری از سازمان ها مصوب می شود که فعالیتی در 

زمینه کســب وکارهای نوآور انجام شود ولی به دلیل اینکه 
متولی مشــخص یا مطلعی وجود ندارد به شــدت پروسه 
فعالیت کند شــده و موجب سردرگمی و دلسردی جوانان 

می شود.
 از چالش ها مشــکالتی که در این مســیر داشتید 

بفرمایید
  یکی مسئله ای هســت که پیش تر عنوان کردم ولی 
بیشتر مســائل من مربوط به سنم یا دختر بودنم بوده که 

به مرور با عملکردم توانستم تغییرش بدهم.
 در آغــاز راه چند ماه در خصوص مســئله ای تحقیق 
می کردم در جلســه ای حاضر می شــدم و می دیدم آقایی 
مدت زمان زیــادی را در خصوص مســئله ای که پیش تر 
راه حل آن را پیدا کــرده بودم، ابراز نگرانی می کند؛ راه حل 
درست را عنوان می کردم اما چون جو غالباً مردانه بود، جبهه 

می گرفتند و علیه من می شدند!
 بین خودشــان این تصور بود که آنها تجربه دارند، آقا 
هستند و حتماً می توانند از پس کاری که من انجام می دهم 
راحت تر بربیایند و اجازه نمی دادند کارها روال عادی را طی 
کند و مدام ســنگ اندازی می کردند تا اینکه گذشت زمان 
ثابت کرد این دیدگاه کامالً اشــتباه بوده و حاال در زمینه 

فعالیت خودم مطرح و ثابت شده ام.
 و چالش دیگر اینکه من سیاهکل زندگی می کنم، حدوداً 
۸ سال است هر روز تا رشت و یا انزلی رانندگی می کنم، گاهاً 
چندبار در روز و به طور مســتمر در تابستان و زمستان! تا 
جایی که جوان برتر شهرستان رشت شدم. اینها چالش های 

مداوم زندگی من بوده است.
 به عنوان یک بانوی موفق چه توصیه پیشــنهادی 

برای بانوان عزیز گیالنی دارید؟
من هنوز خودم را در سطحی که انتظار دارم نمی بینم تا 
بگویم موفقم! اما تا اینجا که رسیده ام فقط استمرار به من 
کمک کرده و هر اتفاقی که افتاد، هرچقدر که سخت بوده، 
هر روز تالش کردم و ادامه دادم و همچنان ادامه می دهم تا 

نتایج بیشتری از مسیر زندگی ام به دست بیاورم.
 حرف آخر پریسا رویدل

نابرابری همه جا دنیا وجود دارد، سختی همه جا هست، 
اما این خودمان هستیم که می توانیم مسیر زندگی مان را به 

آن سمتی که می خواهیم تغییر بدهیم.
 باید خودمان را قبول داشته باشیم و تالش کنیم تا خود 
و توانایی هایمان را بهتر بشناسیم و در جهت رشد حرکت 

کنیم .

میهمان دومین گفتگوی» شنبه ها با زنان موفق گیالنی ندای گیالن«، یک بانوی جوان است که در حوزه کارآفرینی و سازمان های مردم نهاد فعالیت می کند. اهل 
سیاهکل است و هر روز ساعت ها رانندگی می کند، به تازگی وارد دومین سال زندگی مشترکش شده و هدف های زیادی برای عملی شدن در سر می پروراند.

پریسا رویدل:

گیالن جزو سه استان اول در نرخ بیکاری دانش آموختگان است

گزارش       اخبار کوتاه


