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خبرها
مدیرکل امور مالیاتی گیالن خبر داد:

وصول  360میلیاردی مالیات
در گیالن طی سالجاری
گیالن امروز -مدیرکل امور مالیاتی گیالن یادآور شد:
در پنج ماهه سال جاری  360میلیارد تومان مالیات در
استان وصول شده که  200میلیارد تومان مربوط به مالیات
های مستقیم و  160میلیارد تومان سهم مالیات های غیر
مستقیم می باشد.
جواد انوری درآمدهای مالیاتی را در استان و کشور دارای
اهمیتی خاص دانست و گفت :در شرایط کنونی همه
وظیفه داریم تالش کنیم تا کشور از وابستگی درآمدی به
نفت رهایی یابد .مدیرکل امور مالیاتی استان گیالن افزود:
بحث اعتمادسازی و بهروزرسانی پرونده ها یکی از کارهایی
است که سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر اهتمام
ویژه ای نسبت به آن داشته است.
وی تصریح کرد :معوقات مالیاتی اغلب مربوط به کارت
های بازرگانی صوری است که در یکسال و نیم گذشته
با تعاملی که با مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی
ایجاد شده ،در این خصوص گام های موثری برداشته ایم
و سعی بر این است که تمرکز خود را بر روی معوقات
بگذاریم تا بتوانیم ضمن مودی مداری ،معوقات را وصول
کنیم .انوری ،با اشاره به روند اجرایی طرح جامع مالیاتی
در گیالن ،گفت :صد درصد طرح جامع مالیاتی در استان
اجرایی و از لحاظ فضاسازی و نرم افزاری پروژه آن تکمیل
شده است .این مقام مسئول ادامه داد :هم اکنون حدود
 40هزار پرونده در سامانه بارگذاری شده است و در سال
جاری این آمادگی وجود دارد که صد درصد اظهارنامه های
مودیان در سامانه بارگذاری شود .مدیرکل امور مالیاتی
گیالن یادآور شد :در پنج ماهه سال جاری  360میلیارد
تومان مالیات در استان وصول شده که  200میلیارد تومان
مربوط به مالیات های مستقیم و  160میلیارد تومان سهم
مالیات های غیر مستقیم می باشد.

نخستین همایش اصول
خود اشتغالی برپایه
کسب و کار مجازی در منطقه
آزاد انزلی برگزار میشود
گیالن امروز -به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان منطقه آزاد انزلی،با حمایت این سازمان و همکاری
پارک علم و فناوری استان گیالن ،شرکت پویندگان نیروی
شایسته (پونیشا) ارائه دهنده خدمات در حوزه کسب و
کار های مجازی و معرفی نیروهای متخصص  ،نخستین
همایش اصول خود اشتغالی برپایه توسعه کسب و کار با
بهره گیری از فضای مجازی را روز پنج شنبه  22شهریور
ماه در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی منطقه
آزاد انزلی برگزار خواهد کرد.
بنا بر این گزارش این همایش شامل سخنرانی متخصصان
این حوزه  ،کارگاههای آموزشی اصول و پنل گفت و گو
درباره مزایا و مشکالت رایج فعاالن این حوزه بوده و
عالوه بر این موارد ،بخشی دیگر نیز به گفت و گو درباره
ایجاد اشتغال بدون نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه برای
توانیابان اختصاص یافته است.
گفتنی است در کنار همایش ،نمایشگاهی نیز با حضور
تعدادی از استارتاپها از جمله زرینپال ،فرانش و اتباکس
برگزار میشود تا افراد عالقهمند به اصول خود اشتغالی
برپایه کسب و کار مجازی بتوانند مهارتها و امکانات مورد
نیاز خود را از آنها دریافت کنند .در چند سال اخیر،
تمایل افراد به خوداشتغالی به جهت ایجاد اشتغال بدون
نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه (فریلنسینگ) افزایش
یافته و متناسب با آن الزم است ،بستر رشد آنها نیز فراهم
شود و اگرچه فریلنسرها برای خودشان کار میکنند ،اما در
این همایش تالش میشود تا با انجام فعالیت در چارچوب و
اصولی که دانستن آنها به پیشرفت و موفقیت بیشتر این
افراد کمک میکند آشنا شوند.

همایش بزرگ
شیرخوارگان حسینی
در رشت برگزار میشود

گیالن امروز -همزمان با  ۵هزار نقطه در ایران و جهان
دوازدهمین همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی(ع)
در رشت برگزار میشود .رضا ثقتی در نشست خبری
در رشت با اشاره به اینکه دوازدهمین همایش بزرگ
شیرخوارگان حسینی(ع) همزمان در  5هزار نقطه ایران
و جهان در رشت برگزار میشود اظهار داشت :این همایش
بزرگ همانند سالهای گذشته در نخستین جمعه ماه
محرم در رشت برگزار میشود.
مدیر اجرایی برگزاری دوازدهمین همایش شیرخوارگان
حسینی(ع) زمان برگزاری این همایش بزرگ را 23
شهریور ماه امسال عنوان کرد و گفت :مراسم شیرخوارگان
حسینی راس ساعت  9صبح  23شهریور ماه در مصلی امام
خمینی(ره) شهر رشت برگزار میشود.
ثقتی با بیان اینکه این مراسم همه ساله با استقبال
پرشوری در گیالن مواجه میشود خاطرنشان کرد :مادران
گیالنی همه ساله با هدف رشد و پرورش فرزندان شیرخوار
خود در دریای پرمهر معنویت حضرت سیدالشهدا(ع) در
این مراسم شرکت میکنند.
وی بنای مراسم شیرخوارگان حسینی(ع) را بر پایه
نذرنامهخوانی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه مادران با
قرائت دسته جمعی نذرنامه ،فرزندان خود را نذر یاری
قیام حضرت صاحبالزمان(عج) میکنند گفت :این
مراسم همه ساله با شور و نوای روضه حضرت علیاصغر
(ع) برگزار میشود .ثقتی نماینده ولیفقیه در استان
گیالن را سخنران دوازدهمین همایش بزرگ شیرخوارگان
حسینی(ع) در رشت عنوان کرد و افزود :این برنامه به
صورت زنده از شبکه تلویزیونی باران پخش میشود و
شبکه سه سیما جمهوری اسالمی ایران قسمتهایی
از این مراسم پرشکوه را پخش میکند .مسئول هیئت
روضات الحسین(ع) رشت با اشاره به اینکه برگزاری مراسم
سوگواری با عنوان «بوی خوش حسین(ع)» از شامگاه 19
شهریور به مدت  11شب در مسجد امام رضا(ع) گلسار از
دیگر برنامههای هیئت روضات الحسین(ع) رشت در محرم
امسال است گفت :مراسم ویژه ظهر عاشورا همراه با اجرای
تعزیه از دیگر برنامههای این هیئت است.

{گیالن زمین}
مدیرکل سازمان بازرسی گیالن:

شکایت حوزه معامالت کاهش یافت

گیالن امروز -مدیرکل سازمان بازرسی گیالن با اشاره به اینکه این استان در زمینه
استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) پیشرو است ،گفت :شکایت حوزه
معامالت در گیالن کاهش یافته است.
سیف اهلل مسرور در همایش استانی سامانه
تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) که در سالن
غدیر استانداری گیالن برگزار شد ،اظهار کرد:
امروز مبارزه با انواع فساد چه اداری چه مالی
بدون رعایت اصل شفافیت امکان پذیر نیست.
وی اساس کار برگزاری این جلسات را ایجاد
شفافیت در عملکرد دانست و افزود :شفافیت
به معنای عام و عموم مردم مد نظر است.
مدیرکل سازمان بازرسی گیالن در ادامه با
اشاره به اینکه مردم باید با دانستن عملکرد
دستگاه ها و مسئوالن آن را با قانون مطابقت
دهند ،گفت :خوشبختانه دولت ها گام های
خوبی در این زمینه برداشته اند .در قوانین
توسعه پنجم و ششم و سالمت اداری و مبارزه
با فساد در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شده
است.
وی راه اندازی پایگاه های اطالعاتی و سامانه های الکترونیکی را در راستای تولد دولت
الکترونیک برشمرد و خاطرنشان کرد :همه این موارد از زیرساخت های ایجاد دولت
الکترونیک بوده و تالش شده دولتی تشکیل شود که در حوزه الکترونیک فعال باشد.
مسرور با تأکید براینکه امروزه هیچ دولتی بدون حضور دولت مجازی نمی تواند به حیات
خود ادامه دهد ،تصریح کرد :فاصله گرفتن دولت های حقیقی از دولت های مجازی سبب
نابودی دولت ها می شود .موفق ترین دولت ،دولتی است که دولت الکترونیک را جدی
گرفته و برای آن برنامه ریزی ،وقت و هزینه صرف کند.

وی با بیان اینکه مردم دیگر محرمانه بودن یک موضوع یا پنهان کاری را نمی پذیرند،
ادامه داد :شفافیت عملکرد دولت و دستگاه ها خواسته و مطالبه مهم امروز مردم محسوب
می شود که با اجرای کامل دولت الکترونیک
می توان به آن دست یافت.
مدیرکل سازمان بازرسی گیالن با اشاره به
مشکالت و نواقض موجود در اجرای این طرح،
افزود :شروع هرکاری با سختی و دشواری هایی
همراه است که باید تالش شود تا هر روز از این
مشکالت کاسته و زمینه را برای بهره مندی
همه دستگاه ها فراهم کرد.
وی وجود مشکالت زیرساختی و ساختاری را
یکی از مواردی عنوان کرد که در استان گیالن
در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک
دستگاه ها با آن روبه رو هستند ،گفت :وجود
مشکالت زیرساختی و ساختاری سبب دلسرد
شدن دستگاه ها برای استفاده از سامانه می
شود.
مسرور در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از
مشکالت در این زمینه عدم تمایل مدیران برخی از دستگاه از این سامانه به دلیل وجود
نگاه سنتی است ،خاطرنشان کرد :برخی دیگر از مدیران از شفافیت موجود در این سامانه
واهمه داشته و تمایلی به بهره مندی از سامانه ندارند.
وی تأکید کرد :مسئوالن ارشد استان باید استفاده از این سازمانه را یکی از مالک های
ارزیابی عملکرد مدیران بدانند.
مدیرکل سازمان بازرسی گیالن با اشاره به شرایط مطلوب استفاده از این سامانه در این
استان ،افزود :بهره مندی از این سامانه سبب کاهش فساد و همچنین میزان شکایات در
معامالت استان گیالن شده است.

شهردار لشت نشاء مطرح کرد:

اوقاف مانع توسعه لشت نشاء شده است

گیالن امروز -سید حسن میرهاشمی جورشری شهردار لشت نشا در یک نشست خبری
با رسانه ها گفت :مردم لشت نشا مردم فهیم و قدرشناسی هستند که در مراحل مختلف
انقالب ادای دین کردند.
میرهاشمی در ادامه به اعتبار شهرداری لشت نشاء اشاره کرد و افزود :اعتباراتی که ما باید
جذب کنیم به نوعی از منابع مختلفی از جمله ارزش افزوده استانی  ،عوارض سطح شهر و
پروانه های ساختمانی ،جریمه هایی که در کمیسیون
های ماده صد برای مردم متصور می شود ،بخشی هم
سهم نفت و گاز است که این معروف به سهم شهرداری
ها بود که متاسفانه در سال گذشته رای نیاورد و ضربه
ی سنگینی به شهرداری های کوچک وارد شد.
وی با اشاره به بدهی  ۳میلیارد تومانی شهرداری لشت
نشاء ،خاطرنشان کرد :شهرداری های بزرگ درآمدها
و حجم تبادل مالی شان بیشتر است برای مثال فرض
کنید میانگین در آمد روزانه شهرداری لشت نشاء با
بدهی  ۳میلیارد تومان ،حدود ۲تا  ۲و نیم میلیون
تومان است در صورتیکه شهرداری رشت با بدهی ۷۰۰
میلیارد تومان دارای درآمد روزانه یک میلیارد تومانی
می باشد.
میرهاشمی ضمن اشاره به تالش مجموعه شورای شهر
و شهرداری لشت نشاء برای حفظ سرمایه گذاران،اضافه
کرد :در کمیسیون ماده پنج برای سرمایه گذاران افزایش سطح اشغال ،افزایش طبقات و
تراکم گرفتیم تا دلگرم شوند .با مردم تعامل داریم حرف هایشان را می شنویم و تالش
می کنیم تا رضایت سرمایه گذاران در چارچوب قانون برای سرمایه گذاری جلب شود.
این مقام مسئول با اشاره به مطالبات حدود  ۶۰۰تا  ۸۰۰میلیون تومانی شهرداری لشت
نشاء گفت :لیست تمام بدهکاران به شهرداری این شهر را استخراج کردیم و به زودی
با هماهنگی اعضای محترم شورای شهر ،برای دریافت مطالبات شهرداری اقدام خواهیم
کرد.
وی با اشاره به تصویب اعتبار  ۲میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومان در سال ،۱۳۹۶یادآور شد:
از اعتبار ابالغی  ۲میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومانی سال گذشته یک میلیارد و  ۱۳۶میلیون
تومان از محل اعتبارات تملک استانی (جز اعتبارات کشوری و  ، )۴۷ماده (۲۳جرایم
راهنمایی و رانندگی) و ستاد بحران تخصیص یافت.
میرهاشمی با اشاره به ترافیک بعنوان یکی از مشکالت شهر لشت نشا به دلیل عدم وجود
کمر بندی ،یادآور شد :از آنجا که شهر لشت نشا محور مواصالتی ساحل زیباکنار ،پادگان
سپاه ،منطقه آزاد انزلی  ،هتل زیباکنار و مجتمع صداوسیما است میزبان توریست ها و
گردشگران زیادی است و که باید از داخل شهر عبور کنند که باعث ایجاد ترافیک می
شود.
وی گفت :پلیس راهور در سال  ۱۳۹۶بر اساس گزارشی که ارائه کرد  ۲۳۰میلیون تومان
قبوض جرائم راهنمایی و رانندگی صادر کرد که بر اساس تخصیص سازمان مدیریت و
برنامه ریزی از این محل باید  ۹۵میلیون تومان به شهرداری لشت نشاء اختصاص داد تا

صرف هزینه های ترافیکی مثل عالئم ،سرعت گیر ،رنگ آمیزی سرعت گیر ،چراغ های
چشمک زن ،اصالح هندسی چهارراه ها شود.
شهردار لشت نشاء اضافه کرد :متاسفانه از مبلغ  ۹۵میلیون تومانی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی فقط  ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان به ما تخصیص داده شد و انتظارات متعددی
هم در حوزه ترافیک از شهرداری دارند.
وی با انتقاد از عدم تخصیص  ۹۵میلیون تومان
اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شهر لشت
نشاء،خاطرنشان کرد :اگر بجای این همه هجمه ای
که در خصوص مشکالت ترافیکی به ما وارد شد ۹۵
میلیونی که درآمد شهری ما بود اختصاص می یافت
شاید می توانستیم خیلی از مشکالت حوزه ترافیک
را رفع کنیم.
شهردار لشت نشا در ادامه سخنانش در پاسخ به
این سوال که آیا مشکالت  ۴۰ساله مردم این شهر
با اوقاف و امور خیریه استان گیالن بر اساس توافقی
که در فرمانداری شهرستان رشت در مهر  ۱۳۹۶انجام
شد رفع گردید؟ تاکید کرد :توافق مذکور فقط در
خصوص تخفیف و یا بخشودگی مال االجاره اوقاف در
یک بازه زمانی تعریف شده بود و توافق مذکور منجر
به حل اساسی و ریشه ای مشکالت مردم این شهر
نشد .میرهاشمی تصریح کرد :در این توافق فقط یک میزان تخفیفات لحاظ شد.
میر هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا اوقاف و امور خیریه استان گیالن مانع توسعه
لشت نشاء است؟ گفت :اینکه مردم لشت نشاء می گویند اوقاف گیالن مانع توسعه لشت
نشاء شده است کامال درست است و من هم می پذیرم و درحال حاضر اوقاف تمام قد
دنبال قدر السهم خود در این شهر است و فقط به خودش فکر می کند.
وی افزود :به عنوان مثال سرمایه گذاری برای ساخت و سازی قانونی در این شهر اقدام
کرد و اوقاف گیالن بعنوان مالک عرصه  ۴۰درصد ارزش آن سازه را در تعهدات این
سرمایه گذار قرار داد که رقمی باالی یکصد میلیون تومان بود که این گونه برخورد باعث
فرار سرمایه گذاران از لشت نشاء شده است.
شهردار لشت نشاء یادآور شد :اوقاف گیالن بر اساس ارزش منطقه ای از تمام کسانی که
بخواهند اقدام به ساخت و ساز در این شهر کنند اقدام به دریافت حق و حقوق خود می
کند که مانع توسعه این شهر می شود.
میرهاشمی در پایان به پیشرفت فیزیکی  ۸۰تا  ۱۰۰درصد پروژه های شهرداری لشت
نشاء اشاره کرد و گفت :ساخت پل عابر پیاده با اعتبار  ۲۸۰میلیون تومان  ،لوله گذاری
خیابان شهدای گمنام و  ۵کوچه شهر ،ایجاد فضای سبز ،آسفالت ،رنگ آمیزی تمام
جداول بلوارهای شهر ،نور افشانی بلوارها ،شن ریزی۲۱هزار متر مربع زمین که از قبل
برای پروژه ی کمربندی آزادسازی شده بود  ،الیروبی ،پیاده رو سازی ،شن ریزی گسترده
در کوچه ها و معابر شهری از جمله پروژه های عمرانی لشت نشاء می باشد.
گفتنی است که شهر لشت نشا دارای  ۱۰هزار و  ۵۳۹نفرجمعیت است.

زوجهای امسال بینصیب از مسکن مهر رشت
گیالن امروز -با اتمام فروش واحدهای مسکن مهر رشت ،زوجهای جدید متقاضی خرید
خانه مسکن مهر در رشت بی نصیب شدند.
مسکن مهر طرحی بود برای خانهدار کردن قشرهای کم درآمد که طبق آن دولت با
واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت خانهسازی را تشویق کند.
مسکن مهر رشت بزرگترین سایت مسکن مهر در گیالن است که در مکان نسبتا مناسبی
قرار گرفته است.
به گفته علی خاوری مدیرکل راه و شهر سازی گیالن،در گیالن از مجموع 74هزار و 19
واحد مسکن مهر در شهرهای باال و زیر  25هزار نفر جمعیت استان ،تاکنون 63هزار و
 135واحد با دارا بودن تمامی خدمات زیربنایی به متقاضیان تحویل شده است.
مریم اسماعیلی یکی از ساکنین واحد مسکن رشت در گفت و گو با ایسنا گیالن ،از خرید
یک واحد مسکن مهر رشت اظهار رضایت کرد و گفت :خرید خانه در این سایت موجب
شد که از مستاجری نجات پیدا کنیم.
وی افزود :ازدیاد وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوسهای میتواند موجب افزایش رضایت
ساکنین این واحد های مسکن مهر رشت باشد.
در ادامه این گفت وگو حسن موسوی یکی دیگر از ساکنین مسکن مهر رشت با اشاره به
اینکه جزء اولین ساکنین این سایت است ،خاطرنشان کرد :با شروع ساخت دیگر بلوک
ها ساختمانی که ما خرید کرده بودیم ترک برداشت و ما مجبور به ترمیم شدیم و بعد از
آن دیگر مشکل خاصی نداشتیم.
وی افزود :در حال حاضر کمبود خودپردازهای بانکی ،مدرسه ،فضای سبز از مشکالت این
سایت است و افزایش آنها میتواند منجر به رفاه حال ساکنین این سایت باشد.
محمد قربانی یکی از شهروندان شهر رشت در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت :دو سال

است که برای تامین آورده اولیه خرید مسکن مهر در تالش بودم و اخیرا با مراجعه به
اداره کل راه و شهرسازی متوجه شدیم که واحد دیگری برای فروش در مسکن مهر رشت
وجود ندارد و مستقیم باید از سازندگان و یا پیمانکاران خریداری شود که البته قیمت
فروش از سوی این افراد گرانتر از میزانی است که قبال متقاضیان خریداری میکردند.
وی افزود :برادرم نیز که به تازگی تشکیل خانواده داده است و میتوانست جزء واجدین
شرایط برای خرید یک واحد مسکن مهر باشد اما به دلیل تمام شدن واحدها دیگر
نمیتواند در این سایت خانه بخرد .علینیا مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی
توگو با ایسنا-منطقه گیالن ،گفت :فروش واحدهای مسکن مهر رشت تمام
گیالن در گف 
شده است و واحد جدیدی برای واگذاری نداریم.
وی افزود :مسکن مهر رشت از نظر سازهای مناسب است و برخی از ترکهای ساختمانی
در زمانی ایجاد شد که دیگر بلوک ها در حال ساخت بود و با کار ماشینهای سنگین آنها
را ایجاد کرد که البته مرمت شده اند.
علینیا با بیان اینکه برخی از واحد های مسکن مهر که رشت متقاضی نداشتند به
پیمانکاران فروخته شدند ،تصریح کرد :خالی بودن بیش از 4سال واحد های مسکن مهر
توجیه ندارد و بنا به مصوبه دولت به دیگر متقاضیان فروخته شد.
وی گفت :در برخی از شهرستانها نظیر انزلی،تالش و فومن هنوز واحدهایی برای واگذاری
به متقاضیان وجود دارد.
مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهر سازی گیالن در خصوص علت افزایش قیمت مسکن
مهر در سالجاری گفت :برخی از واحدهایی که نیمه کاره بودند و امسال در حال تکمیل
شدن هستند ،چون به قیمت روز مصالح خریداری میشوند،به طبع شاهد افزایش قیمت
تمام شده این واحدها هستیم و به ناچار گرانتر نیز فروخته میشوند.
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مدیرکل انتقال خون گیالن خبر داد:

راه اندازی کمپین نذر خون و اجرای
طرح کاروان خونبخش در گیالن
گیالن امروز -مدیر کل انتقال خون استان گفت :کمپین نذر خون
با هدف فراخوان مردمی از اول ماه محرم در فضای مجازی راه اندازی
شده است و تا پایان صفر ادامه دارد.
مرادی افزود :عالوه بر کمپین ،طرح کاروان خونبخش هم برای اولین
بار در گیالن با شروع ماه محرم آغاز شده است.
وی گفت :در این طرح شهروندان و کارمندان ادارات می توانند به
صورت گروهی به پایگاه های انتقال خون مراجعه و خون اهدا کنند.
مدیرانتقال خون گیالن از نیکوکاران خواست پیش از مراجعه به مراکز
انتقال خون با شماره تماس  ۳۳۳۳۲۶۷۰واحد حذب اهدا کنندگان
خون تماس گرفته و نوبت بگیرند ۸ .پایگاه ثابت انتقال خون در گیالن
آماده دریافت خون نیکوکاران هستند.

جام باشگاه های کتابخوانی
گیالن عضو می پذیرد

گیالن امروز -رییس امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گیالن گفت :سومین دوره سراسری جام باشگاه های کتابخوانی در
استان برگزار می شود و عالقمندان برای عضویت به سایت http://
 bookpromotion.irمراجعه کنند.
محمد نیک بخش روز سه شنبه در کارگاه آموزشی باشگاه کتابخوانی
در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آستارا افزود :فعالیت باشگاههای
کتابخوانی از اول مهرماه در مدارس ،پایگاههای بسیج ،محالت و
مساجد آغاز خواهد شد و افزایش سرانه مطالعه ،ارتباط اهل قلم،
کودکان و نوجوانان ،عادت به خرید کتاب ،اشاعه کار گروهی ،کمک به
تاسیس کتابخانه های کانون ،محله و مسجد و تقویت فرهنگ گفت و
گو از هدف های آن است.
وی بیان کرد :اختتامیه استانی جام باشگاهها موسوم به جشن کتاب در
 30استان کشور از  24آبان ماه برگزار خواهد شد و متقاضیان هفت تا
 17ساله عضو سایت آن ،از شرکت در کالس های باشگاه و  50درصد
تخفیف خرید کتاب از کتابفروشی های شهر بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد :طبق اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال
گذشته  60هزار نفر در پنج هزار باشگاه کتابخوانی کشور شرکت
کرده بودند و امسال با برگزاری کارگاه های آموزشی در  10شهرستان
گیالن ،عالقه مندان به باشگاه های کتابخوانی با شرکت در آن و روش
های ترویج مطالعه ،نقد و ارزیابی کتاب آشنا شدند.
نیک بخش گفت :مربیان کارگاه ها کارشناسان و نویسندگان حوزه
کودک و نوجوان هستند و حدود  53هزار نفر در استان گیالن ،عضو
 101باب کتابخانه عمومی هستند .بندر آستارا با  91هزار نفر جمعیت
و چهار باب کتابخانه در منتهی الیه غرب گیالن واقع و نخستین
کتابخانه این استان به سال  1302در این شهرستان ساخته شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن:

تخریبکنندگان رودخانهها در گیالن
مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند
ت :با
گیالن امروز-فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن گف 
تخریبکنندگان رودخانهها و پیمانکاران متخلف بهشدت برخورد
میشود .ساسان اکبریپور اظهار داشت :یگان حفاظت محیط زیست
گیالن در راستای حفظ منابع و ذخایر طبیعی این استان ،با تخریب
کنندگان رودخانهها و پیمانکاران متخلف در امر برداشت شن و ماسه
خارج از ضابطه و یا بدون مجوز ،بهشدت برخورد میکند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گیالن از دو مورد
برداشت غیرمجاز از بستر رودخانههای استان خبر داد و عنوان کرد:
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گیالن هفته گذشته در خالل
انجام پایشهای روزانه خود با دو مورد برداشت غیرمجاز از بستر
رودخانههای استان مواجه شدند.
اکبریپور با تأکید بر اینکه این پیمانکاران در حین انجام تخلف توسط
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گیالن شناسایی شدند افزود :این
افراد برای برداشت از بستر رودخانهها مجوزهای قانونی الزم را داشتند
اما بهدالیلی در ادامه کار اقدام به تخلف از مفاد قانونی مجوزهای
صادره کرده بودند.
وی از برخورد با پیمانکاران متخلف و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها
خبر داد و خاطرنشان کرد :پس از شناسایی افراد متخلف و با هماهنگی
دستگاه قضایی از ادامه کار آنان جلوگیری بهعمل آمده و ضمن تشکیل
پرونده مقدماتی ،مجموعه این مستندات جهت رسیدگی به مراکز
ذیربط ارسال شد .اکبریپور برداشت شن و ماسه از رودخانههای
گیالن را نیازمند اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان
عنوان کرد و گفت :پس از مرحله صدور مجوزهای قانونی جهت
برداشت شن و ماسه ،یگان حفاظت محیط زیست گیالن پایشهای
مستمر خود را برای جلوگیری از بروز تخلفات انجام میدهد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن با تأکید بر اینکه تمامی
پیمانکاران موظف به رعایت ضوابط زیستمحیطی و عدم تخریب بستر
رودخانهها هستند ابراز داشت :هر یک از این پیمانکاران باید طبق
مفاد موجود در مجوزهای صادر ه اقدام به برداشت شن و ماسه از
سطح رودخانهها کنند .اکبریپور تخطی از مفاد مندرج در مجوزها و
برداشت خارج از ضوابط را مشمول برخوردهای جدی نیروهای یگان
حفاظت محیط زیست اعالم کرد و اضافه کرد :در صورت عدم رعایت
عمق برداشت شن و ماسه ،افراد متخلف باید در انتظار عکسالعمل
جدی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گیالن باشند.

مسیری از گیالن بر جلد
برترین های  Awardsقرار گرفت
گیالن امروز-عکسی از مصطفی نوده عکاس گیالنی با عنوان ‹ مسیر›
بر روی جلد کتاب جشنواره بین المللی  Awards 35در روسیه
قرار گرفت .عکس مصطفی نوده عضو باشگاه عکاسان جوان و اهل
شهرستان رودبار  ،به جشنواره بین المللی  Awards 35در روسیه
راه یافت و جزو  35عکاس برتر در بخش عکس سیاه سفید شناخته
شد .نوده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
سال  2017در جشنواره یادشده  102هزار عکاس با  256هزار عکس
ارسالی از  35کشور جهان در این جشنواره شرکت کرده بودند که اثری
از من به عنوان عکس روی جلد کتاب این جشنواره انتخاب و چاپ
شده است .وی توضیح داد :این عکس سیاه و سفید در سبک مینیمال
و در یکی از مسیرهای روستایی شهرستان رودبار گرفته و عکس یاد
شده همچنین در مجله مینیمالیست لندن به چاپ رسیده است.
مصطفی نوده متولد سال  1359است و عکاسی حرفه ای را از سال
 1390شروع کرده و از سال  95در جشنواره های خارجی شرکت
کرده و تاکنون موفق به دریافت چندین جایزه و موفقیت بین المللی
شده است .نوده عضو انجمن عکاسان ایران  ،عضو فدراسیون بین
المللی هنر عکاسی  FIAPو عضو باشگاه عکاسان جوان نیز هست.

