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خبر
رییس شورای اسالمی شهر رشت خبر داد

نوسازی ناوگان
تاکسیرانی رشت با پرداخت
تسهیالت کمبهره

گیالن امروز -رییس شورای اسالمی شهر رشت
گفت :نوسازی ناوگان تاکسیرانی رشت با استفاده
از تسهیالت کمبهره برای رانندگان در دستور کار
شورا است.
سید امیرحسین علوی با قدردانی از حضور پرشکوه
مردم رشت در راهپیمایی یوماهلل  ۲۲بهمن اظهار
کرد :مردمان سرزمین میرزا کوچک یکبار دیگر ثابت
کردند که در دفاع از آرمانهای انقالب همچون کوه
ایستادهاند و در دفاع از والیتفقیه لحظهای درنگ
نخواهند کرد.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان تاکسیرانی در رشت
بیان کرد :ناوگان تاکسیرانی رشت دچار فرسودگی
شده و رانندگان به علت مشکالت مالی توانایی
تعویض تاکسیهای خود را ندارند.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت افزود :در این راستا
شورای اسالمی شهر رشت با مذاکره با بانکهای
عامل درصدد اخذ تسهیالت کمبهره برای رانندگان
بهمنظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی است .علوی با
بیان اینکه پرداخت تسهیالت به رانندگان تاکسی بر
اساس اولویتبندی است افزود :با بانکهای متعددی
دراینباره مذاکره شده و هرکدام از آنها شرایط
بهتری اعالم کنند قرار داد فیمابین منعقد میشود.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت :پرداخت
تسهیالت کمبهره به رانندگان تاکسی رشت از
فروردین سال  ۹۷اجرایی میشود.

قیمت برنج  6درصد افزایش
یافته است

گیالن امروز -در پاییز سال ،١٣٩٦در بخش غالت،
متوسط قیمت برنج ۱۰هزار و  ۴۶تومان بوده که
نسبت به فصل پاییز  ٩٥شش درصد افزایش داشته
است .
بنا بر اعالم مرکز آمار در پاییز سال ،١٣٩٦در بخش
غالت ،متوسط قیمت ذرت دانهای  ۱۰۵۸تومان و
برنج  ۱۰هزار و  ۶۴تومان بوده که نسبت به فصل
پاییز ۱۳۹۵به ترتیب  ۴.۶و  ۶درصد افزایش داشته
است .
در بخش حبوبات ،متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵۲۲۱
تومان و لوبیا چیتی  ۷۹۱۱تومان بوده که نسبت به
فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۶.۳و  ۴۲درصد
افزایش نشان میدهد .
در بخش محصوالت جالیزی ،متوسط قیمت هندوانه
 ،۵۴۷خربزه  ۴.۶و خیار  ۱۲۵۸تومان بوده که نسبت
به فصل پاییز سال قبل ،قیمت هندوانه  ۲۳.۲درصد
افزایش ،خربزه  ٢٣.٤درصد کاهش و خیار ١١.٦
درصد افزایش داشته است .
در بخش سبزیجات ،متوسط قیمت سیب زمینی
 ۶۱۵و پیاز  ۸۴۳ریال بوده که نسبت به فصل مشابه
سال قبل به ترتیب  ۴۳.۶و  ٥٢.٥درصد افزایش
داشته است .به عالوه ،متوسط قیمت گوجه فرنگی
 ۴۹۶و بادمجان  ۷۱۳ریال بوده که به ترتیب  ٣١.٣و
 ٢٦.٠درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش
داشته است .
در بخش محصوالت علوفهای،متوسط قیمت یونجه
 ۸۸۵و ذرت علوفهای  ۱۸۱ریال بوده که نسبت
به پاییز  ٩٥به ترتیب  ۲۴.۶و  ١٥.٨درصد افزایش
داشته است .
در بخش میوههای هستهدار ،متوسط قیمت انار
 ۱۹۸۲بوده که نسبت به پاییز سال قبل  ۲۲.۹درصد
افزایش نشان میدهد .
در بخش میوههای دانهدار،متوسط قیمت سیب
درختی  ١٣١٩٥ریال بوده که نسبت به فصل مشابه
سال قبل  ۴.۳درصد کاهش داشته است و متوسط
قیمت انگور  ١٣٨١١ریال بوده که نسبت به پاییز
سال قبل  ٢٢.١درصد افزایش داشته است .
در بخش دامداری سنتی،متوسط قیمت یک کیلوگرم
گوسفند و بره زنده  ١٦هزار و  ۱۱تومان و یک
کیلوگرم گاو پرواری زنده  ۱۳هزار و  ۷۱۴تومان بوده
که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۲۴.۷و
 ١٥.١درصد افزایش نشان میدهد .
در بخش فرآوردههای دامی سنتی ،متوسط قیمت
یک کیلوگرم شیر گوسفند  ۲.۸۳تومان و متوسط
قیمت یک کیلوگرم شیر گاو  ۱۱۸۰تومان بوده که
نسبت به فصل پاییز  ٩٥به ترتیب  ۹.۳و  ٤.٤درصد
افزایش داشته است .
در بخش هزینه خدمات ماشینی ،هزینه شخم زمین
زراعی آبی  ۱۴۶هزار و  ۶۱۳تومان و هزینه شخم
زمین زراعی دیم  ۱۰۹هزار تومان بوده که نسبت
به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۹.۱و  ٩.٥درصد
افزایش داشته است .
در بخش دستمزد نیروی کار،دستمزد کارگر میوهچین
مرد  ۵۲هزار و  ۵۲۸تومان و دستمزد میوهچین زن
 ۴۲هزار و  ۹۱۴تومان بوده که نسبت به فصل پاییز
سال  ٩٥به ترتیب  ۳.۵و  ١٧.٩درصد افزایش داشته
است .و نیز ،دستمزد کارگر تنککار مرد  ۴۷هزار
و  ۲۵۹ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٧.٤
درصد کاهش داشته و دستمزد تنککار زن  ۳۴هزار
و  ۵۹۶تومان بوده که نسبت به پاییز سال قبل ١٨.٢
درصد افزایش داشته است .اطالعات بیشتر از طریق
فایل پیوست قابل دستیابی است.

{گیالن زمین}
روایتی از خانه امید مادربزرگ املشی که به اندازه تمام خانههای بزرگ شهر جا دارد

مادر همه دختران

گیالن امروز -او را سیده زهرا خانم صدا میزنند .مادربزرگ امدادگر اهل شهرستان املش که
همه عمر روی ویلچر نشسته ،اما به اندازه تمام مردم یک شهر ،برای کمک به دیگران در تالش
و تکاپو است .خانه قدیمیاش با آن سقف شیروانی دار ،انگار به اندازه تمام خانههای بزرگ شهر
جا دارد .دلش انگار دریایی دیگر است که به وسعت خزر تنه میزند و صبر و استقامتش هم
کوههای سر به فلک کشیده املش را به مواجهه میطلبد .سیده زهرا خانم از روی همان ویلچر
جمع و جور ،دختران بی پناه بسیاری را در دامانش پرورش داده و به خانه بخت فرستاده،یتیمان
زیادی را زیر بال و پر گرفته و به عنوان یک امدادگر داوطلب هرجا که حادثهای رخ داده ،برای
کمکرسانی حاضر بوده است .در ادامه ماجرای کمکها و کارهای خیر مادربزرگ امدادگر
شهرستان املش را میخوانید.
خانهای که درش همیشه باز است
سیده زهرا را همه در املش میشناسند .اصال هر کجای شهر که اسمش را بیاورید ،یک راست
شما را در خانه او میبرند .همان خانه حیاط دار و دلباز با آن حسینیه دلگشای گوشه حیاط که
خیلیها را با توسل به ائمه حاجت روا کرده و گره مشکالت بسیاری دیگر هم در همین حیاط
و حسینیه جواد االئمه باز شده است .سیده زهرا گوشه ایوان خانه ،روی ویلچری که سالهاست
همدم و همراه اوست نشسته و الزم نیست حتی کالمی به زبان بیاورد .همینکه زیر شرشر باران
همیشگی املش،از روی ایوان خانه دست تکان میدهد و لبخند میزند ،یعنی خوش آمدید به
خانهای که درش همیشه به روی همه باز بوده است .اگرچه معلولیت از همان بدو تولد دست
و پایش را بسته و توان حرکت را از او ربوده است ،اما مگر میشود دلی که به وسعت دریا
شده را جایی زندانی کرد؟ آوازه کارهای خیر سیده
زهرا دیگر در تمام املش که نه در تمام گیالن برکسی
پوشیده نیست ،حتی با وجود اینکه معلولیت توان تکلم
را هم تا حد زیادی از او سلب کرده است .اکرم پاکزاد
که سالها در هالل احمر شعبه املش فعالیت کرده و
چند سالی هم ریاست این شعبه را به عهده داشته
است ،از ماجرای پیوستن سیده خانم به جمعیت هالل
احمر چنین میگوید« :سیده خانم به واسطه کارهای
خیرش در تمام شهر چهرهای شناخته شده دارد .سال
 ۱۳۸۵وقتی از فعالیتهای هالل احمر باخبر شد ،به
صورت داوطلب به جمعیت پیوست تا از این طریق هم
کمک حال محرومان و خانوادههای آسیب دیده باشد.
از آن به بعد هر جا حادثهای اتفاق میافتاد برای کمک
میآمد .از سیل و زلزله در اقصی نقاط کشور تا قحطی
سومالی و غیره برای کمک داوطلب میشد».

مادر همه دختران
خانه سیده خانم ،فقط یک خانه معمولی نیست .اینجا ،خانه امید خیلیهاست .سیده خانم
با دل دریایی و دستهایی بخشنده،چراغ خانهاش راتمام این سالها برای افرادی که پناهی
نداشتهاند،روشن نگه داشته است .سیده خانم سقفی از مهربانی و آرامش برای دخترانی ساخت
که زلزله و بیماری آنها را از آغوش گرم خانواده جدا کرده بود .پاسخ وی به تمام این حرفها و
سواالت تنها یک لبخند است و سری که آرام به سوی پنجره باز خانه میچرخد و نگاهی که به
در همیشه باز حسینیه گوشه حیاط خیره میماند .اکرم پاکزاد ادامه می دهد:سیده خانم قبل
از اینکه به جمعیت هالل احمر بپیوندد هم یک امدادگر تمام عیار بود .همین خانه گواه همه
حرفهای ماست .سال  ۱۳۶۹در منطقه ییالقی پیرکوه املش زلزلهای آمد که بسیاری از خانهها
را آوار کرد .در آن زلزله خیلیها سرپرست خانوادهشان را از دست دادند و تامین هزینههای
زندگی برایشان غیر ممکن بود .سیده خانم بسیاری از دخترانی که در آن زلزله خانواده خود را
از دست داده بودند به همین خانه آورد و مثل یک مادر دلسوز از آنها نگهداری کرد .برایشان
جهیزیه تهیه کرد و تا راهیکردن آنها به خانه بخت هم سایه به سایه کنار آنها بود.
خانه سیده خانم اما هیچوقت خالی نمانده… حرفها که به اینجا میرسد ،فاطمه که از ۳
سالگی در خانه سیده خانم بزرگ شده و حاال  ۱۸ساله است،میگوید:سیده خانم مثل مادر برای
همه ماست.در این خانه تا امروز از  ۵۰دختر جوان و زنان بی سرپرست حمایت کرده و برایشان
سرپناه ساخته است.

سهشنبههایعاشقانه
کارهای خیر سیده زهرا خانم به همینجا ختم نمیشود.او برای کمک به کودکان و بیماران سرطانی
و صعب العالج هم دغدغه دارد .به جز فعالیتهای خیریهاش در همین خانه خاطره انگیز و کمک
به بیمارانی که با هزار امید و آرزو در خانه او را میزنند ،یکی دیگر از خدمات داوطلبانه سیده زهرا
خانم،زیر پوشش قرار دادن کودکان و بیماران مبتال به
بیماریهای سخت است که از هالل احمر املش کمک
دریافت میکنند .پاکزاد ادامه داد:وقتی سیده خانم به
جمعیت هالل احمر پیوست،با وجود مشکالت جسمی
هر هفته به ساختمان مرکز سر میزدو هنوز هم در
حد توان همین کار را میکند.او بسیاری از کودکان
مبتال به بیماریهای خاص را که از جمعیت کمک
نقدی دریافت میکنند،زیر پوشش گرفته و خودش
هزینههای درمانی آنها را در حد توان پرداخت میکند.
سه شنبهها اما خانه سیده زهرا خانم حال و هوای
دیگری دارد .مادربزرگ امدادگر املشی،برای زنان
روستایی و بانوان سرپرست خانواری که برای تامین
هزینههای زندگی خانواده خود تالش میکنند،قدم
خیر برمیدارد .سه شنبهها که زنان روستایی برای فروش محصوالت مزارع خود به شهر
میآیند،سیده خانم در همین خان ه به کمک همه دخترانش ،برای آنها سفره میچیند تا درآمد آن
روزشان صرف تهیه غذای نیم روز نشود و بیشتر بتوانند کمک حال خانواده خود باشند.
حسینیهجواداالئمه
کلید تمام کارهای خیر سیده خانم در حسینیه گوشه حیاط خانه است.مادربزرگ امدادگر
املشی ،غیر از این خانه و حسینیه دارایی دیگری ندارد .یک عمر آبروداری در خانه اهل
بیت(ع) است که او را مورد اعتماد مردم قرار داده است .حسینیه جواداالئمه شبهای جمعه
هر هفته میزبان عاشقانی است که برای شرکت در مراسم مذهبی از اقصی نقاط گیالن و
حتی استانهای اطراف به خانه سیده خانم میآیند .ایام محرم و صفر هم که این خانه جای
سوزن انداختن ندارد .معنی نگاههای خیر سیده خانم و نم اشکی که با شنیدن نام ائمه اطهار
گوشه چشم هایش مینشیند،حاال معلوم میشود .او همه این عزت و آبرو را از همین حسینیه
و نذوراتی دارد که مردم میخواهند به واسطه دستهای پرتوان او به دست نیازمندان برسد.
تجهیز پایگاه امداد و نجات کوهستان کوجید
یکی از فعالیتهای تاثیرگزار سیده خانم،کمک به تجهیز پایگاه امداد کوهستانی کوجید
در شهرستان املش است .سیده خانم پس از عضویت در جمعیت هالل احمر،در یکی از
نخستین فعالیت هایش پایگاه کوهستانی کوجید را که فاقد امکانات الزم بود تجهیز کرد.
او لوازم گرمایشی،تخت،پتو و دیگر امکانات استقرار امدادگران را تهیه و به جمعیت هالل
احمر هدیه کرد.

گیالن کاهش بارش دارد
گیالن امروز -براساس آخرین آمار  ۲۸استان کشور از جمله گیالن ،فارس،قزوین،قم،
کردستان،کرمان،کرمانشاه،کهکیلویه و بویر احمد ،لرستان،اصفهان،البرز،ایالم و تهران در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارای کاهش بارش هستند  .به گزارش ایسنا،طبق
آمار ارائه شده استان سیستان و بلوچستان با دو میلیمتر بارندگی در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته با کاهش  ۹۷درصدی و استان آذربایجان غربی با  ۱۲۵میلیمتر بارش در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است .
در این بین تنها سه استان کشور شامل استانهای بوشهر ،گلستان و مازندران در مقایسه
با مدت مشابه سال آبی گذشته از افزایش بارش برخوردار بودهاند .بوشهر با  ۶۹میلیمتر
بارش در مقایسه با مدت زمان مشابه سال آبی گذشته  ۸۱درصد افزایش بارندگی داشته

و استانهای گلستان و مازندران نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال آبی گذشته
به ترتیب  ۱۶و سه درصد افزایش بارش در کشور را تجربه کردند .عالوه بر این میزان
بارشهای کشور از ابتدای مهر تا  ۲۰بهمنماه جاری ،به  ۴۶.۵میلیمتر رسید که این مقدار
بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت ( ۱۲۷میلیمتر) حدود  ۶۳.۴درصد
کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (  ۹۰میلیمتر) حدود  ۴۸.۳درصد کاهش
نشان میدهد .همچنین بیشترین بارشها در حوضه آبریز اصلی خزر با  ۱۶۸.۶میلیمتر و
کمترین میزان بارش ها در حوضه آبریز مرزی شرق با سه میلیمتر به ثبت رسیده است .
عالوه بر این حجم بارشهای اول مهر تا  ۲۰بهمنماه جاری معادل  ۷۶میلیاردو ۶۳۳
میلیون مترمکعب بوده است.

ممنوعیت امضای مهندسان صاحب مسوولیت دولتی خبرساز شد

پایان امضافروشی

(ادامه از صفحه )1
وزیر راه و شهرسازی درباره این اقدام خود تاکید میکند «در توزیع کوپنی و سهمیهبندی
ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان ،رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد ».به اعتقاد وی،
«اگر قرار باشد که کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود ،مفهوم رقابت و کیفیت از بین
میرود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد و منافع مصرف کننده نیز لطمه
خواهد خورد ».آخوندی در توضیح دستورالعمل «منع پذیرش همزمان اموری که زمینه
نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم میآورد» متذکر میشود« :تعارض منافع به این
معناست که یک نفر در دو طرف میز بنشیند .اساسا اقتصاد سالم مبنایش اخالق عمومی
است .در اخالق عمومی یک اصل بسیار مهم است که هیچکس نباید منافع متعارض
داشته باشد و اساسا یکی از عمدهترین ریشههای فساد همین تعارض منافع است».
وی تصریح میکند« :معتقدیم افرادی که کارمند دولت هستند ،وقت خود را به دولت با
تعهدی فروختهاند .اگر قرار باشد این موضوع را همراه با اطالعات درون سازمانی که دارند،
امتیازات بیشتری بگیرند ،بنابراین قطع مانع ورود مهندسان جوان به حرفه میشوند .یکی
از راهحل های رفع تضاد منافع نیز این است که افرادی که میخواهند در دولت ارایه
خدمات دهند ،در دولت باشند و افرادی که خواهان ارایه خدمات مهندسی هستند ،در آن
طرف میز قرار بگیرند .بنابراین از نظر اقتصاد و اشتغال حایز اهمیت است».
موافقان دستورالعمل وزیر چه میگویند؟
مهرداد هاشمزاده ،عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور و از موافقان دستورالعمل
تازه وزیر راه و شهرسازی ،معتقد است «این تصمیم در مجموع در جهت اصالحات سازمان
نظام مهندسی بوده است ».به باور وی« ،دستورالعمل ابالغی از سوی وزیر باعث کاهش
صوریکاری ،برگهفروشی و پروانهفروشی میشود و با این جنس از تصمیمات ،سازمان
نظام مهندسی در مسیر حرفهای شدن حرکت خواهد کرد ».علی رستمیانسبزهخانی،
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تاکید دارد «این ابالغیه از بروز فساد ،رانت
و امضافروشی جلوگیری خواهد کرد ».به گفته وی« ،تا پیش از این سازمان نظام مهندسی
ساختمان رها و از سویی دیگر ،عرصه بر مهندسین نیز تنگ شده بود که با این اتفاق راه
را برای آنها باز کرده و قطعا شرایط را بهتر از گذشته خواهد کرد».

در عین حال ،سید احسن علوی ،عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است« :نظام
مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که تنها در این حرفه مشغول
به فعالیت هستند ».وی میگوید« :سالهای گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو
شغله بودن برخی از افراد در سازمانها و نهادهای دولتی و شبهدولتی ،امکان فعالیت دیگر
مهندسان عمال غیرممکن بود که امیدواریم با این ابالغی ه جدید وزیر راه و شهرسازی ،در
روند ناصحیح گذشته بهبود حاصل شود».
جهتگیری یکسویه است
در مقابل برخی کارشناسان معتقدند ابالغیه وزیر راه و شهرسازی یکسویه است .یوسف
موالیی ،استاد دانشگاه تهران معتقد است «جهتگیری این دستورالعمل نیز یکسویه است،
چراکه با تمرکز بر رعایت حقوق شهروندی ،راهحلی برای حقوق دارندگان پروانه اشتغال
ارائه نمیدهد ».به باور وی« ،نهادهای حاکمیتی و صنفی باید در چارچوب یک طرح
جامع برقراری توازن منطقی بین حقوق جامعه و شهروندان و منافع صنفی را هنجارمند
و عملیاتی کنند .در غیر اینصورت حقوق شهروندی قربانی آسیبها و آفتهای ناشی از
عدم توازن خواهد شد».
به گفته موالیی« ،باید برای کسری درآمد مهندسان شاغل در بخش عمومی فکر اساسی
کرد یا اینکه تعرفه ارائه خدمات مهندسی دارندگان پروانه اشتغال را طوری منطقی کرد
که بخشی از مهندسان شاغل در بخش دولتی و عمومی به فعالیت تماموقت در بخش
خصوصی ترغیب شوند».
وی تاکید میکند« :دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی را باید مقدمهای برای ورود به
گفتمان جدید نقش نهادهای صنفی در ایجاد توازن بین حقوق شهروندی و منافع صنفی
دانست .نهادهای صنفی نیازمند بهرهگیری از نظریههای جدید و علمی برای تعریف و
طراحی الگوی رفتاری مناسب خود هستند .از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی نیز با
احترام به استقالل نهادهای مدنی باید در چارچوب برنامه توسعه پایدار برای تحقق حقوق
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی همت گمارند ،به نحوی که بشود به عمر پدیده مزمن اجبار
اشتغال به فعالیتهای متعدد پایان داد».
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تبریک فیروز فاضلی
به خاطر موفقیت هنرمندان گیالنی
حاضر در جشنواره فیلم فجر

گیالن امروز -فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان گیالن در پی کسب افتخارات هنرمندان گیالنی «هومن
سیدی» و «کامبوزیا پرتوی» در سی و ششمین جشنواره فیلم
فجر پیام تبریک صادر کرد« .به عنوان متولی اصحاب هنر در
استان ،ضمن ابراز خرسندی از کسب سیمرغ بلورین سی و
ششمین جشنواره فیلم فجر توسط هنرمندان گیالنی هومن
سیدی و کامپوزیا پرتوی این موفقیت را تبریک عرض نموده
و امیدوارم در آینده نیز شاهد درخشش مستمر و روزافزون
هنرمندان گیالنی در تمامی حوزهها باشیم.
همت بلند و کوشش پر ثمر این هنرمندان ارزشمند را ارج نهاده
و سالمتی و بهروزی را از درگاه یکتا هنرمند عالم برای تمامی
هنرمندان ایران زمین خواستارم».
فیروز فاضلی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن

بیش از  12هزار نفر از فیلم های
فجر در گیالن دیدن کردند

گیالن امروز -مدیر روابط عمومی ارشاد اسالمی گیالن
گفت :امسال استقبال از جشنواره فیلم فجر در گیالن عالی
بود و بلیتها به صورت آنالین و فروش ویژه فروخته شد که در
مجموع حدود  12هزار نفر از فیلمها دیدن کردند.
قاسم مصفا با اشاره به اکران همزمان سیوششمین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر در گیالن،اظهار کرد:فیلمهای جشنواره
فجر در گیالن از  13بهمن در سینما میرزا کوچک رشت اکران
شد .مدیر روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گیالن افزود 12 :فیلم از جمله «جشن دلتنگی»«،هایالیت»،
«مصادره»« ،اتاق تاریک»« ،عرق سرد»«،التاری»«،کامیون»،
«شعلهور»«،امپراتور جهنم»«،تنگه ابوقریب»«،سرو زیر آب»
و انیمیشن «فیلشاه» در استان گیالن اکران شد .البته فیلم
«فیلشاه» جزو فیلمهای کودک و نوجوان میباشد که در
قسمت سودای سیمرغ جشنواره شرکت داشت.
وی از اکران همزمان  5فیلم جشنواره کودک و نوجوان در
گیالن خبر داد و عنوان کرد«:فیلشاه» و چهار فیلم «قهرمانان
کوچک»« ،دنیای کیفها»« ،دزد و پری» و «شکالتی» طی
پنج روز اول جشنواره در سانس صبح ویژه کودکان و نوجوانان
اکران شد .این مقام مسئول،با بیان اینکه  11فیلم جشنواره در
اکران عصر برگزار شد،گفت:امسال استقبال از جشنواره فیلم
فجر در گیالن عالی بود و بلیتها به صورت آنالین و فروش
ویژه فروخته شد که در مجموع حدود  12هزار نفر از فیلمها
دیدن کردند .مصفا خاطرنشان کرد:استقبال مردم باعث شد
که سانسهای اکران از  19به  25افزایش یابد و در ساعت
 22سانس فوق العاده داشته باشیم .مدیر روابط عمومی ارشاد
اسالمی گیالن،فیلمهای «التاری»«،مصادره»«،عرق سرد» و
«تنگه ابوقریب» را دارای بیشترین بازدیدکننده دانست و عنوان
کرد:شامگاه گذشته 22 ،بهمن آخرین اکران برگزار شد و مردم
گیالن توانستند از این فرصت برای تماشای فیلمهای جشنواره
سیوششم استفاده کنند.

هواشناسی گیالن اعالم کرد:

بارش باران در گیالن و هشدار
آبگرفتگی معابر

گیالن امروز -اداره کل هواشناسی گیالن اعالم کرد :هوای
گیالن از امروز بارانی است و دما  ۳تا  ۱۸درجه کاهش می یابد.
اداره کل هواشناسی گیالن اعالم کرد :با نفوذ سامانه سرد و
بارشی از امروز در استان باران شدید می بارد و احتمال آبگرفتگی
معابر و باال آمدن آب رودخانه ها وجود دارد.
دمای هوا هم در مناطق جلگه ای ۳تا  ۵درجه و در مناطق
کوهستانی  ۱۰تا  ۱۸درجه کاهش خواهد یافت .وزش شدید
باد از دیگر پدیده های جوی گیالن در روزهای آینده است که
سرعت آن به  ۷۵کیلومتر بر ساعت هم خواهد رسید.
سامانه سرد و بارشی تا عصر چهارشنبه در گیالن فعال است و در
این مدت در مناطق کوهستانی برف می بارد .صاحبان واحد های
تولیدی ،برای گرم کردن مکان تولید تمهیدات الزم را به عمل
آورند .شهروندان از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی
خودداری کنند و پیش از سفر از به همراه داشتن زنجیر چرخ ،
لباس گرم  ،آذوقه و سامانه گرمایشی خودرو مطمئن شوند.

«روایت اول ،حیرانی» در نگارخانه
الهی رشت برگزار میشود

گیالن امروز -اولین نمایشگاه عکس گروه «زی» با عنوان
«روایت اول ،حیرانی» از بیست و ششم بهمن ماه در نگارخانه
الهی رشت دایر می شود .این نمایشگاه با  ۲۸اثر از  ۹عکاس
گیالنی ،به مدت یک هفته میزبان عالقمندان به هنر و به خصوص
عکاسی است« .زی» ،پاییز  ۹۶با همراهی  ۹عکاس جوان گیالنی
به سرپرستی محمدعلی برنو ،عکاس برجسته کشور شکل گرفت
تا جهان و تجربه زیستن در آن را از دریچه نگاه خود ثبت کنند.
این نمایشگاه شامل آثاری از محمدعلی برنو ،اشکان شعبانی،
مائده سیدی ،پویا بازارگرد ،مهدیه عطایی ،سارا قنبرنیا ،مانی
پوراحمد ،آدینه صالح نژاد و مهرداد احمدی است که در این
نمایشگاه به نمایش درمیآید .گفتنی است ده تا بیست درصد از
عواید فروش آثار به امور خیریه اختصاص پیدا میکند.
«روایت اول ،حیرانی» از  ۲۶بهمن ماه تا  ۲اسفند در نگارخانه
الهی رشت واقع در خیابان تختی ،کوچه قربانی ،بن بست شادمان
پذیرای عالقمندان است .همینطور ساعات بازدید از نمایشگاه
عصرها از  ۱۶تا  ۲۰است .آیین گشایش این نمایشگاه پنجشنبه
 ۲۶بهمن ماه ساعت  ۱۶تا  ۲۲در نگارخانه الهی برگزار می شود.

