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خبر

فرماندار رشت:

پژوهشگران گیالنی مورد
تجلیل قرار می گیرند

گیالن امروز -فرماندار رشت گفت :در هفته ی
پژوهش جمعی از پژوهشگران حوزه های مختلف،
فرهنگی ،هنری ،صنعتی ،کشاورزی ،کارآفرینی،
گردشگری ،دانش آموزی و دانشجویی به صورت
نمادین تجلیل خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداری شهرستان
رشت  ،میرشمس مومنی زاده  ،در جلسه پژوهش و
فنآوری پژوهش و تولید علم را بسترساز توسعه خواند
و اظهار داشت :باید با اهتمام و توجه بیشتری به این
مقوله پرداخته شود و با توجه به هفته ای که به نام
پژوهش نام گذاری شده ،جامعه و افکار عمومی را نیز
بدین سمت و سو سوق دهیم.
همچنین بر اساس گزارش دیگری از این پایگاه
اطالع رسانی فرماندار رشت در جلسه شورای مهارت
آموزی  ،با اشاره به لزوم رفع معضل همه گیر بیکاری
خاطرنشان کرد :با حمایت از تولید و سرمایه گذاری
و تالش در جهت جذب تسهیالت اشتغال روستایی
و فراگیر میتوانیم در جهت اشتغال ،رونق اقتصادی و
افزایش تولید گام های موثر برداریم.
وی همچنین افزود :با حفظ و توسعه ظرفیت های
کشاورزی  ،گردشگری و فعال سازی واحدهای
تعطیل و نیمه تعطیل صنعتی و تولیدی ،می توانیم
به اشتغال درشهرستان کمک کنیم .
فرماندار شهرستان رشت نظام آموزشی فعلی را
نیازمند پاره ای از تغییرات عنوان و خاطرنشان کرد:
نظام آموزشی باید به گونه ای تغییر یابد که دانش
آموزان ودانشجویان در مقاطع متوسطه و عالی وحتی
در دوره خدمت نظام وظیفه با کسب مهارت های الزم
به یک کارآفرین موفق بدل شوند .
مومنی زاده  ،در ادامه با اشاره بر لزوم توانمندسازی
منابع انسانی افزود :باید بتوانیم با اهتمام بیشتر شاهد
یک تحول اساسی در توسعه ی مهارت آموزی باشیم .

شیرزاد خبر داد:

رونمایی از تمبر یادبود روز رشت

گیالن امروز -عضو کمیسیون فرهنگی  -اجتماعی
شورای شهر رشت گفت :در مراسم بزرگداشت روز
رشت در دوازدهم دی از تمبر یادبود این روز رونمایی
شود.
به گزارش ایلنا فاطمه شیرزاد در پنجاه و سومین
جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت با
تاکید به جلوگیری از تحمیل هزینههای هنگفت به
شهرداری در مراسم روز رشت اظهار کرد :برنامه های
روز رشت باید بازنگری شده و برای برگزاری مراسم
روز رشت به عنوان شهر اولینها ،باید اقدامات در خور
توجهی انجام شود.
وی به دیدار با نخبگان و فرهیختگان رشت همزمان
با روز رشت اشاره کرد و گفت :متاسفانه مسئوالن،
فرهیختگان و نخبگان رشت را به فراموشی سپرده و
تجلیل از نخبگان و فرهیختگان باید جزو برنامه های
روز رشت قرار بگیرد .شیرزاد بازدید از خانه میرزا و
توجه به حماسه هشت در قالب برنامه های روز رشت
را از دیگر مباحث قابل توجه در این روز دانست و
افزود :میرزا کوچک جنگلی به عنوان اسطوره بزرگ
مردم رشت و گیالن باید به طور ویژه ای در برنامه
های روز رشت مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت
با تاکید به پرداختن به حماسه بزرگ هشت دی در
برنامه های روز رشت اظهار کرد :حماسه هشت دی
نشان از بصیرت و والیتمداری مردم آگاه رشت بوده و
در روز رشت باید به طور ویژه به آن توجه کرد .شیرزاد
به استفاده از توانمندیهای زنان سرپرست خانواده در
نمایشگاه مشاغل فراموش شده به مناسبت روز رشت
اشاره کرد و گفت :رونمایی از تمبر یادبود روز رشت از
جمله اقداماتی است که باید به آن توجه کرد.

تاکید ذاکری بر ترویج زبان
گیلکی در برنامههای روز رشت

گیالن امروز -بهراد ذاکری در کمیسیون فرهنگی-
اجتماعی شورای شهر رشت بر ترویج زبان گیلکی در
هفته گرامیداشت رشت تاکید کرد.
بهراد ذاکری ،از برگزاری سومین جشنواره کدو تقدیر
کرد و گفت :هدف از برگزاری روز رشت باید افزایش
همدلی بین مردم باشد و در این راستا از ظرفیتهای
شهرداری و دیگر سازمانها استفاده کرد .عضو شورای
شهر رشت پیشنهاد داد :برای روز رشت بخشودگی و
یا تخفیف عوارض به شهروندان اعطا شود.
وی ادامه داد :اجرای برنامه های ویژه برای مدارس
مثل ترویج زبان گیلکی و یا تفکیک زباله با انعقاد
تفاهمنامه با آموزش و پرورش اجرا شود و سی دی
آموزش زبان گیلکی هم تهیه و در مدارس توزیع شود.
ذاکری با پیشنهاد اینکه یک جشنواره برای خیرین
برگزار شود ،گفت :سازمان سرمایه گذاری شهرداری،
سرمایهگذاران را دعوت کرده و بسته های سرمایه
گذاری رشت را معرفی کند.
ذاکری افزود :سمن های مردم نهاد برای پاکسازی
معابر دعوت شوند .وی خواستار نظارت بیشتر در
اجرای برنامه ها شد و تاکید کرد :گزارش برنامه های
اجرا شده باید به شورا ارائه شود.

{گیالن زمین}
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد

سازمان برنامه و بودجه با ساخت “مگا هاسپیتال” در رشت موافقت کرد

گیالن امروز -رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه ساخت اسکلت برج
تحقیقاتی پروفسور سمیعی تا نیمه نخست سال  ۹۸انجام میشود گفت :سازمان برنامه
و بودجه با ساخت “مگا هاسپیتال” در رشت
موافقت کرد.
شاهرخ یوسفزاده چابک صبح دیروز در
نخستین سمپوزیوم سلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی گیالن در سالن اجتماعات دانشکده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت اظهار
داشت :از سال گذشته کارگروه سلولهای
بنیادی در استان گیالن تشکیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن با بیان
اینکه طوالنیترین راهها با نخستین قدم شروع
میشود عنوان داشت :برای افق  ۱۰ساله در
دانشگاه علوم پزشکی برنامه ریزی کردهایم.
وی با بیان اینکه یکی از محورهایی که برای
دانشگاه علوم پزشکی گیالن مهم است مرجعیت
علمی بود تصریح کرد :راه اندازی پیوند کبد در
حوزه بالینی یکی از برنامههای دانشگاه علوم
پزشکی گیالن است.
یوسفزاده چابک با اعالم اینکه هفته گذشته
دهمین پیوند کبد در استان گیالن انجام شد
تصریح کرد :به زودی پیوند مغز استخوان توسط پزشکان گیالنی انجام میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر اینکه پیوند قلب و ریه در دستور کار
دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد خاطرنشان کرد :پایههای علوم آینده ،بحث سلولهای
بنیادی ،بحث ژنتیک ،آی تی و مولکول است.

وی با اشاره به اینکه رشته زیستفناوری در دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شد گفت :از
لحاظ تولید مقاله در زمینه سلولهای بنیادی در منطقه جزو کشورهای برتر هسنیم اما
اثرات این مقاالت در کشور وجود ندارد.
یوسفزاده چابک با بیان اینکه در تولیدات
حاصل از سلولهای بنیادی میتوانیم با دنیا
رقابت کنیم خاطرنشان کرد :تکنولوژی نانو
نیازمند تجهیزات پیشرفته در زمینه تحقیقاتی
است .وی با اشاره به اینکه نباید به نخستین
موفقیتها در زمینههای علمی بسنده کنیم
افزود :موانع نباید باعث ایجاد یاس و نا امیدی
در پژوهشگران شود و به موانع باید بهعنوان
سکوی پرتاب نگاه کرد.
وی با بیان اینکه پژوهشگران گیالنی نباید
فعالیتهایشان را با سطح فعالیتهای داخل
کشور مقایسه کنند گفت :پژوهشگران گیالنی
باید خودشان را با افرادی مقایسه کنند که در
مرزهای دانش و علم حرکت میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اعالم
اینکه یک طبقه از مجتمع فناوریهای پزشکی
گیالن به علوم نانو و سلولهای بنیادی
اختصاص یافته است عنوان داشت :ایجاد
زیرساخت برای فناوریهای نوین باید پیشبینی شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از پروژههای عمرانی کشور تعطیل شده اما ساخت اسکلت برج
تحقیقاتی پرفسور سمیعی تا نیمه نخست سال  ۹۸انجام میشود گفت :سازمان برنامه و
بودجه با ساخت “مگا هاسپیتال” در منطقه الکان شهر رشت موافقت کرد.

نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در رشت:

وفاق ملی برای اجرای طرح حفظ جزء  30در کشور ایجاد شده است

گیالن امروز -حجت االسالم مجتبی شغلی ،نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور
در نشست هماهنگی اجرای طرح حفظ جزء  (30بشارت  )1452که دیروز(  14آذر) در
اداره کل اوقاف گیالن در رشت برگزار شد در جمع مسئوالن قرآنی دستگاه های اجرایی
گیالن گفت :از برکات نظام جمهوری اسالمی انس با قرآن است.
وی با اشاره به برگزاری طرح ملی حفظ جزء  30از تابستان سال جاری ،گفت :امسال یک
وفاق ملی برای اجرای طرح حفظ جزء  30در کشور ایجاد شده است.
نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تقدیر از عملکرد برخی از دستگاه ای
اجرایی کشور در برگزاری این طرح گفت :آموزش و پروش اولویت اول فرهنگی امسال
خود را حفظ جزء سی و اجرای طرح بشارت  1452قرار داده است.
وی اعالم کرد :ناجا در سال جاری نزدیک به
 10میلیارد تومان برای اجرای طرح بشارت
1452هزینه کرد و در کنار سازمان از موفق
ترین نهادها در حفظ جزء سی بودند.
شغلی با بیان اینکه طرح ملی حفظ جزء 30
محدودیت سنی ندارد ،گفت :سه میلیارد
تومان برای جوایز این طرح بودجه تعیین
شده است.
وی یادآور شد :قسمت اعظم این جوایز متعلق
به دانش آموزان است.
نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی از
اعطای جایزه به  35هزار نفر از برندگان طرح
بشارت  1452خبر داد و گفت :تاکنون در
کشور طرحی به این عظمت نداشتیم و باید
هرکس در هر مقامی گامی در این حوزه
بردارد.
وی به تولید محصوالت و نرم افزارهای مرتبط با این طرح اشاره کرد و افزود :اپلکیشن
بشارت برای بزرگساالن و سینا روبیک برای دانش آموزان و معلمان در این راستا تولید
شده و مورد استفاده کاربران تلفن های همراه است.
شغلی اظهار داشت :مدرسه حفظ شبکه قرآن هم ساعت بیست هر شب به اجرای این
طرح از طریق رسانه ملی می پردازد.
وی اضافه کرد :کمپین تو هم می تونی با تاکید بر این نکته که امسال هر کسی با هر
مقدار محفوظاتی می تواند در این آزمون شرکت کند در فضای مجازی و به صورت پوستر
به عموم مردم اطالع رسانی شده است.
نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی همچنین گفت :عالقه مندان از مرکز آموزش مجازی
قرآن کریم سازمان اوقاف هم می توانند برای شرکت در طرح ملی  1452استفاده کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر لزوم تشکیل جبهه فرهنگی قرآنی برای
حفظ جزء سی در کشور ،گفت :با وجود همه تالشهای انجام شده در حوزه فعالیتهای
قرآنی در کشور هنوز برای رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم.
شغلی با بیان اینکه فعاالن قرآنی در خط مقدم طرح تربیت حافظان هستند ،گفت :برکت
و نور و امیدی که در کار قرآنی هست در هیچ کاری نیست.
وی تصریح کرد :فعالیت قرآنی وابسته به هیچ حزب و جریانی نیست و رنگ و بوی الهی
دارد ،تنها فعالیتی که در امت اسالمی اشتراک محض دارد فعالیت قرآنی است.
نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به سابقه حفظ در کشورهای دیگر اسالمی
گفت :تعداد حافظان قرآن کریم کشور با در نظر گرفتن زمینه اعتقادی و امکانات جامعه
ما در شان ایران نیست.
حجت االسالم شغلی اظهار داشت :قرآن کریم مانند باغی است که هر کسی با هر دید
مادی و معنوی در آن وارد شود می تواند میوه مورد نظر خود را از آن بچیند.
حجت االسالم علیزاده ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن هم در این نشست گفت :طرح
ملی حفظ جزء  30طرح بسیار خوبی برای ارتقای نهضت حفظ در کشور است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص حفظ قرآن کریم ،گفت :ظرفیت و
بضاعت قرآنی ایران ایجاب می کند  10میلیون حافظ قرآن داشته باشیم.

علیزاده با بیان اینکه هر چه در حوزه قرآن کار کنیم باز هم کم کار کرده ایم ،گفت :هر
کاری انجام بدهیم که مبنای قرآنی نداشته باشد در واقع کاری انجام نشده است.
وی اعالم کرد :باید تالش کنیم بر معیار و مدار قرآن کار کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن خاطرنشان ساخت :انقالب و رهبر و شهدای ما قرآنی
هستند و اگر بخواهیم تداوم بخش راه پر فروغ امام راحل و شهدای اسالم باشیم راهی جز
حرکت در مسیر قرآن کریم نداریم.
وی تاکید کرد :بسیاری از مشکالت کشور نتیجه دوری از قرآن و معارف قرآنی است.
حجت االسالم علیزاده اذعان داشت :هدف از نشست امروز جلوگیری از موازی کاری و
تجمیع قوا و امکانات در اجرای طرح نهضت حفظ و طرح ملی حفظ جزء  30است.
رسانه ها ابزار مهم جامعه پذیری و
فرهنگ سازی وقف
مدیرکل اوقاف گیالن در دیدار با مدیران
رسانه های مکتوب و مجازی گیالن اعالم
کرد :رسانه ها ابزار مهم جامعه پذیری و
فرهنگ سازی وقف هستند.
حجت االسالم علیزاده ،مدیرکل اوقاف
گیالن در نشست هم اندیشی با مدیران
مسئول روزنامه های استان و سردبیران
خبرگزاری ها گفت :علمای اجتماعی معتقد
هستند که اگر اجتماعی بخواهد در انتقال
هنجارها به نسل بعد موفق باشد ،می توان
شاهد نوعی فرایند مستمر باشیم که باید
در عین داشتن توان در ساختار اجتماعی،
ساختار ساز باشد.
وی اظهار کرد :اگر بخواهیم اقتصاد اسالمی
را در جامعه به عنوان یک فرهنگ نهادینه کنیم باید ابتدا به جامعه پذیری آن بپردازیم.
علیزاده افزود :جامعه پذیری با ابزار مختلف در جامعه به انجام می رسد که در این میان
یکی از ابزارهای مهم جامعه پذیری و فرهنگ سازی به ویژه در حوزه سنت حسنه وقف،
رسانه ها هستند.
وی اطالع رسانی و آشنا کردن مردم با سنت حسنه وقف را از دیگر کاردکردهای رسانه
برشمرد و گفت :دایره برکات وقف بسیار گسترده است.
مدیرکل اوقاف گیالن با اشاره به موقوفه بودن بیش از  ۲۵درصد مراکز درمانی کشور،
افزود ۹۰ :هزار مسجد در کل کشور که مورد استفاده دولت و نظام است موقوفه است.
وی با بیان اینکه  ۴۰هزار دانشگاه و بیش از یک هزار و  ۵۰۰مدرسه و بسیاری از عرصه
های اقتصادی از موقوفات هستند ،گفت :ساالنه بیش از یک هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
از درآمد موقوفات صرف گره گشایی از مشکالت مردم و اجرای نیت واقفین می شود.
علیزاده با بیان اینکه از ابتدای انقالب تا سال  184 ،90وقف در گیالن داشتیم ،اعالم کرد:
از سال  90تاکنون به برکت استفاده از ظرفیت اصناف و اقشار مختلف و تبلیغ فرهنگ
وقف 210وقف جدید در استان داشتیم.
وی گفت :در سال گذشته یک میلیارد و  400میلیون در گیالن اجرای نیت واقفان شده
که شامل خدمات درمانی ،عمرانی ،اقتصادی و کمک به مستمندان است.
مدیرکل اوقاف گیالن اظهار کرد :اصحاب رسانه به علت ارتباط گسترده با مردم و در مردم
بودن که الزمه فعالیت شان است از مشکالت و افکار مردم اطالع بیشتری داشته و بهتر
دغدغه مردم را می شناسند.
وی افزود :مشکالت مردم از طریق اصحاب رسانه هوشمندانه و نظام مندتر به کارگزاران
نظام به ویژه مسئوالن و مدیران اوقاف منتقل می شود و باعث می شود نیازهای جامعه
به شکل بارزتری از محل موقوفات و نیات واقفان پاسخ داده شود.
علیزاده با بیان اینکه وقف یک نهاد ممتاز اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی
است ،اظهار کرد :هر کمکی به ترویج سنت وقف کمک به ترویج اسالم است.
در پایان این نشست مدیران مسئول و سردبیران خبرگزاری های حاضر در نشست به بیان
نظرات خود در حوزه تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف پرداختند.

قیمت اجاره خان ه در رشت سرسام آور شده است
گیالن امروز -مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیالن گفت:رکود ساخت و
ساز از دالیل افزایش قیمت اجاره خانههای رشت است.
رضا علینیا با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون شاهد افزایش 50درصدی قیمت اجاره
خانههای شهر رشت هستیم ،گفت :متاسفانه قانون مشخصی برای کنترل اجارهخانهها
وجود ندارد و صاحبان مشاورین امالک خودسرانه به افزایش اجاره خانهها دامن میزنند.
وی رکود ساخت و ساز و افزایش تقاضا برای اجاره خانهها را یکی از دالیل افزایش قیمت
اجاره ها دانست و افزود :این افزایش قیمت در همه مناطق شهر رشت وجود دارد و درصد
ت اجاره بسته به منطقه مورد نظر فرق میکند.
افزایش قیم 
علینیا با اشاره به اینکه در گذشته ساخت مسکن مهر تا حدودی توانست از افزایش
ن کرد :در حال حاضر ساخت واحدهای
بیرویه اجاره خانه ها جلوگیری کند ،خاطرنشا 
مسکنمهر به اتمام رسیده و با توجه به اینکه ورود بخش خصوصی به امر ساخت و ساز

نیز کاهش پیدا کرده است ،شاهد افزایش تقاضا برای اجاره خانهها هستیم.
وی با بیان اینکه هر چقدر که ساخت و ساز کم باشد عرصه تقاضا گسترش مییابد ،ادامه
داد :با افزایش تقاضاها به طبع رقابت برای اجارهکردن خانه ها نیز افزایش مییابد و این
امر موجب باال رفتن قیمت اجارهخانهها می شود.
مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیالن گفت :ارائه تسهیالت کمبهره برای
ساخت و ساز می تواند بر وضعیت مسکن استان تاثیر بگذارد .وی به ارائه تسهیالت برای
ساخت و نوسازی بافتهای فرسوده که هم اکنون نیز در حال انجام است اشاره کرد و
افزود :شتاب در انجام این امور موجب جلوگیری از افزایش اجارهخانه ها میشود.
علینیا گفت :با توجه به شرایط اقتصادی اخیر صاحبخانه ها نیز بیشتر تمایل دارند به
جای رهن دادن خانه هایشان ،اجاره ماهیانه بیشتری بگیرند و این امر پیدا کردن خانه
مناسب با قیمت منطقی را برای متقاضیان سخت کرده است.
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رییس پليس راهنمايی و رانندگی گیالن:

محور منتهی به ورزشگاه
سردار جنگل رشت ،به توجه جدی
مسئوالن نیازمند است

گیالن امروز -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیالن در
بازدید از محور منتهی به ورزشگاه سردار جنگل رشت توجه جدی
مسئوالن به ایمنی این محور را خواستار شد.
سرهنگ «محمدرضا محمدی» در بازدید از محور منتهی به ورزشگاه
سردار جنگل شهرستان رشت گفت :شهر رشت دارای یک تیم لیگ
برتری بهنام سپیدرود است که عالقهمندان فراوانی نیز در این شهر
و استان دارد و مسابقات این تیم در ورزشگاه سردار جنگل رشت
واقع در محور جیرده برگزار میشود حضور تماشاگران به ویژه در
بازیهای مهم تیم سپیدرود مقابل حریفان نام آشنا سبب افزایش قابل
توجه تردد در این محور است و با توجه به نواقص عمده این محور
احتمال بروز حادثه متصور است .این مقام انتظامی افزود :کم عرض
بون این محور؛ فقدان روشنایی؛ کیفیت پایین رویه آسفالت از نواقص
عمده محور منتهی به ورزشگاه سردار جنگل رشت است و توجه جدی
مسؤوالن برای رفع سریع آن را میطلبد.
وی عنوان کرد :رقابت تیم سپیدرود در لیگ برتر کشور یک فرصت
است برای حضور تماشاگران و طرفداران تیمهای استانهای مختلف
کشور در شهر رشت بنابراین زیرساختهای الزم برای برگزاری
رقابتهای معتبر در این سطح نیز باید فراهم شود تا مردم با آسودگی
خاطر و ایمنی به تماشای این بازیها بروند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیالن در پایان خاطرنشان
کرد :پلیس راهور استان در تمام بازیها برگزار شده در این ورزشگاه با
اجرای طرحهای ویژه و اعمال محدودیتهای ترافیکی ایمنی و سهولت
تردد را برای تماشاگران و سایر رانندگان در این محور فراهم کرده و
برای بازی روز جمعه این هفته سپیدرود و استقالل تهران نیز از هم
اکنون تمهیدات ترافیکی الزم را پیشبینی کرده است.

اثر هنرمند آستارا به جشنواره
بین المللی فیلم بریتانیا راه یافت

گیالن امروز -فیلم کوتاه جشن خشن اثر کامران اسماعیلی فیلمساز
و کارگردان جوان اهل آستارا به بخش مسابقه جشنواره بین المللی
فیلم بریتانیا راه پیدا کرد .رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آستارا
در این باره به خبرنگار ایرنا گفت:اسماعیلی عالوه بر کارگردانی تجربه
بازیگری ،تهیه کنندگی و تصویربرداری نیز دارد و فیلم های کوتاه
تاوان عشق ،لطفا دو دقیقه صبر کنید ،سکوت ،مجهول و آخرین چوب
کبریت را تهیه کرده است .شاپور تشرینی خاطرنشان کرد  :این فیلم
از درونمایه اجتماعی برخوردار است.
وی افزود :آئین اختتامیه و اکران فیلم های برتر هشتمین جشنواره
فیلم کوتاه بریتانیا دی ماه امسال برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد :کامران اسماعیلی متولد  1372است و از سال  89به
صورت حرفه ای به هنر هفتم پرداخته و فیلم (نیمه بلند سایه ها) از او
در مرحله پیش تولید است.

توقیف یک دستگاه خودرو و ضبط
ادوات شکار در تاالب انزلی

گیالن امروز -رییس اداره حفاظت محیط زیست انزلی از کشف یک
دستگاه خودرو به همراه ادوات شکار غیر مجاز از متخلفان در تاالب
انزلی خبر داد.
احسان هادی پور اظهار داشت:با شروع صدور پروانه شکار از ماه گذشته
تاکنون ،محیط بانان مستقر در تاالب بین المللی انزلی به صورت شبانه
روزی با اجرای عملیات گشت و کنترل در عرصه های آبی و خشکی با
هرگونه تخلف توسط شکارچیان و صیادان متخلف برخورد می کنند.
وی افزود  :روز دوشنبه (روز غیر شکار) همکاران این اداره موفق به
کشف سه قرقاول  ،دو ابیا ،یک طاووسک ،دو توله شکاری و همچنین
یک قبضه سالح دولول مجاز و یک قبضه سالح دولول غیر مجاز از
شکارچیان شدند .رییس اداره محیط زیست انزلی در ادامه گفت :یک
دستگاه خودروی این متخلفان با اخذ دستور قضایی با همکاری نیروی
انتظامی توقیف و به پارکینگ انتقال یافت .
متخلفین هم اکنون در بازداشت بسر می برند و پرونده آنها جهت سیر
مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است .
هادی پور از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را
به اداره محیط زیست اعالم کنند .از ابتدای آذر ماه تا کنون  42قبضه
اسلحه شکاری از متخلفان شکار و صید در سطح استان گیالن کشف
و ضبط شده است .از ابتدای سال جاری نیز  4500مورد ادوات شکار
غیر مجاز از متخلفان کشف و ضبط شده است.
اداره حفاظت محیط زیست اعالم کرد با هرگونه تخلف در حوزه شکار
و صید با قاطعیت برخورد خواهد شد و الزم است کلیه شکارچیان
ضمن رعایت قانون نسبت به اخذ پروانه شکار اقدام نمایند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

از خریداری کاالهای وارداتی
سالمت محور
بدون برچسب خودداری کنید

گیالن امروز -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،در
خصوص خریداری کاالهای سالمت محور بدون برچسب اصالت کاال،
هشدار داد .زهرا حصاری در گفتوگو با ایسنا -منطقه گیالن ،اظهار
کرد :با توجه به اهمیت شناخت کاالهای سالمت محور مجاز در
سطح عرضه ،از خرید کاالهای سالمت محور بدون برچسب اصالت
کاال خودداری شود .وی تصریح کرد :شهروندان برای اطمینان از
اصالت کاالهای سالمت محور،کد 16رقمی برچسب اصالت را به سامانه
 20008822پیامک کنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت :سامانه
 20008822تنها سامانه پیامکی سازمان غذا و دارو برای استعالم
اصالت کاالهای سالمت محور است و شمارههای دیگر ،جعلی است.

 10تن زغال قاچاق در آستارا توقیف شد

گیالن امروز -فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف  10تن
زغال جنگلی قاچاق و دستگیری یک متخلف در این رابطه در
این شهرستان خبر داد .سرهنگ محمد نمازی گفت :ماموران
انتظامی ایستگاه بازرسی قلعه در محور اردبیل-آستارا ،حین بازرسی
خودروهای عبوری ،به یک دستگاه کامیون شده و در بازرسی از
آن  10تن ذغال قاچاق کشف کردند .وی با اشاره به اینکه این
محموله فاقد هر گونه مجوز حمل بود ،افزود :قاچاقچی  22ساله به
همراه اموال توقیف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا
تحویل داده شد .وی ارزش این محموله قاچاق را  250میلیون
ریال عنوان و خاطرنشان کرد  :پلیس از آمادگی الزم برای مقابله با
قاچاقچیان و تخریب کنندگان جنگل برخوردار است .وسعت اراضی
ملی آستارا  40هزار هکتار است و  32هزار هکتار آن را گونه های
جنگلی بلوط ،راش ،توسکا ،ممرز ،نمدار ،ملج ،لیلکی ،انجیلی ،آزاد،
افرا ،گردو ،شیردار ،گیالس وحشی ،فندق ،شمشاد جنگلی و ون
تشکیل می دهد.

