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خبرها
اجرای کیوان ساکت در رشت

اختصاص درآمد
کنسرت گروه موسیقی
«وزیری» به زنان
بی بضاعت سرپرست خانوار

گیالن امروز -کنسرت گروه موسیقی «وزیری» به
سرپرستی کیوان ساکت آهنگساز ونوازنده شهیر تار
و سه تار در روز جمعه  ۲۹تیر در سالن خاتم االنبیا
(ص) رشت به روی صحنه خواهد رفت .
این کنسرت به همکاری موسسه جام سبز و موسسه
جهان نوای ترنم و با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان گیالن و شهرستان رشت در دو
سانس  ۱۸:۳۰و  ۲۱:۳۰برگزار خواهد شد.
به گزارش گیل خبر ،ساز بندی و اعضای کنسرت
گروه موسیقی «وزیری» عبارتند از  :کیوان ساکت
(تار و سه تار)  ،وحید تاج (خواننده)  ،اسحاق چگینی
(نی ) ، ،محمد دلنوازی( بربت)  ،اشکان مرادی
(کمانچه) ،مهدی غالمی (دف) ،ساالر زمانیان(تار) ،
سروش عازمی خواه (پیانو)  ،کیارش ساکت ( تار) و
علی اکبر خادم ( تمبک)
به همین بهانه گفت و گویی با سرپرست و مدیر
برنامه کنسرت گروه موسیقی «وزیری» ترتیب دادیم
که در ادامه می خوانید :
راه اندازی ارکستر ملی توسط کیوان ساکت
کیوان ساکت سرپرست گروه  ،استان گیالن را یکی
از فرهنگی ترین استان های کشور دانست  .او اظهار
کرد  :از دیدار مجدد با مردم رشت خشنود هستم و
در این کنسرت تجارب و یافته های اخیرهنری خود
را به همراه هنرمندان نازنین گروه موسیقی «وزیری»
و با صدای دلنشین وحید تاج به روی صحنه خواهیم
برد.
نوازنده نامدار تار و سه تار ایران خاطر نشان کرد :
گیالن از دیرباز خاستگاه هنر بود .اززمانی که استاد
ابوالحسن صبا به دستور استاد وزیری برای تاسیس
نخستین مدرسه موسیقی به رشت رفت  ،بهانه ای
برای ثبت آهنگ های جاودانه این اقلیم بر روی کاغذ
شد و تا امروز به یادگار مانده است .
همچنین ساکت در صحبت های پایانی خود نوید راه
اندازی ارکستر ملی رشت را داد.
معرفی قطعه های کنسرت
مدیر برنامه های کیوان ساکت و گروه «وزیری»
درباره کنسرت روز جمعه توضیح داد :در این
کنسرت موسیقی اصیل ایرانی (فاخر) اجرا خواهد
شد و تمامی آهنگها و تصانیف توسط کیوان ساکت
آهنگسازی و تنظیم شده است  .در انتخاب قطعات،
داینامیک بودن و روش سینوسی لحاظ شده است .
علی اکبر خادم افزود :برای ادای احترام به مردم
فرهیخته گیالن  ،یک قطعه گیلکی با حضور یکی
ازخواننده های گیالن ( محمود فرضی نژاد) اجرا
خواهد شد  .ترجیح ما این بود که خواننده گیلک
زبان باشد زیرا مردم گیالن تعصب خاصی بر ادای
لهجه دارند و خوانش صحیح اشعار گیلکی دارند.
وی ادامه داد :تصنیف یک خانه پر ز َمستان ،خاک
وطن  ،چهار مضراب برگ و باد  ،کشمکش  ،سه گاه،
تصنیف باران( با شعر فریدون مشیری) اجرا خواهد
شد .
اهداف اجرای کنسرت در رشت
مدیر برنامه کنسرت گروه موسیقی وزیری با اشاره به
روزهایی که مهربانی کمرنگ تر است  ،از نگاه خیرانه
برنامه های هنری و هدف اصلی اجرای این کنسرت
سخن گفت  .خادم اظهار کرد  :بخش قابل توجهی
از در آمد کنسرت به بنیاد خیریه فیروزنیا تعلق
خواهد گرفت .تمرکز این بنیاد خیریه بر روی زنان
بی بضاعت سرپرست خانوار و حمایت های مادی و
معنوی از آنها است .
علی اکبر خادم افزود  :با توجه به شرایط فعلی
اقتصادی کشور بر روی قیمت های بلیت نظارت
کردیم به طوری که عالقه مندان با کمترین در آمد
بتوانند در کنسرت حضور پیدا کنند  .مردم فهیم
گیالن می توانند از طریق سایت ایران کنسرت(با
انتخاب صندلی) و مراکز فروش درج شده در پوستر،
اقدام به تهیه بلیت نمایند .
خادم در پایان ضمن تشکر از مسئولین خواستار
حمایت بیشتر از موسیقی فاخر ایرانی شد .او یاد آور
شد  :سیاست گذاری های مسئولین در حمایت از
فرهنگ و هنر لطفی است که شامل کل جامعه می
شود و نه فقط جامعه فرهنگ و هنری  .هر چه نقش
فرهنگ و هنر در جامعه ای پر رنگ تر شود  ،جرم و
جنایت و بزه کمتر خواهد شد.

{گیالن زمین}
در سیاست ارزی جدید ،صادرات کشور دچار خودتحریمی شد

سیدجلیل جاللیفر*
در ابالغ سیاست ارزی جدید که از تاریخ 26
فروردین ماه سال جاری واعالم شتابزده تک
نرخی شدن دالر و همچنین شعار و وعده
دولتمردان ما در رسانه ها مبنی براینکه تامین
ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان را با
نرخ  4200تومانی تعهد خواهد کرد .در نهایت
توسط مسئولین از مردم درخواست شد به منظور
همراهی با دولت  ،مردم ارزها و سکه های خود را
به اقتصاد کشور تزریق کنند!!!
آیا مسئوالن اقتصادی کشور ،رئیس بانک مرکزی
 ،وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان
توسعه تجارت کشور و دولتمردان باتجربه واقعا
مطلع نیستند که صادرکنندگان نیازی به ارز ندارند ؟ و بلعکس اگر مورد توجه دولت قرار
بگیرد تامین کننده ارز کشور خواهند بود ؟ بزرگترین ضعف مدیریت اقتصادی کشور در
دولت فعلی و دولت های قبلی این است که حمایت همه جانبه عملی از واردات داشته و
همیشه حمایت از صادرات شعاری و حتی در بسیاری مواقع اقدامات بازدارنده در مسیر
صادرات انجام داده از جمله بالتکلیفی صادرکننده در سیاست ارزی اخیرمی باشد  .در
دستورالعمل سیاست نقل و انتقال ارز از سوی صادرکنندگان به واردکنندکان  ،تکلیف فروش
ارز پیش دریافت معامالت نامشخص است
قابل توجه کارشناسان بانک مرکزی و تیم اقتصادی کشور :
 لطفا ارزیابی کنید مطابق وعده شما تاکنون ارزی با نرخ  42000ریالی به صادرکنندگانپرداخت کردید ؟ و اساسا صادرکنندگان تقاضای دریافت ارز را از شما داشتند ؟
 از لحظه اول اجرایی شدن سیاست ارزی  ،ارزهای قابل توجه کشور را به واردکنندگانیبدون کنترل و نظارت واگذار کردید که در اثر اعتراضات اخیر بازار ،اولین واکنش عاقالنه از
سوی وزیر محترم ارتباطات را در شفاف سازی و انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی
در بخش واردات گوشی های همراه را شاهد بودیم  .متاسفانه پیام عکس اقدام مشابه و
حتی تقابل وزیر صنعت و معدن و تجارت در شفاف سازی دریافت کنندگان ارز را مواجه و
دریافت  ،تا اینکه با دستور ریاست جمهوری مجبور به انتشارلیست آن شده وکاشف بعمل
آمد شرکت های مختلف همچون وارد کنندگان گوشی و لوازم خانگی ارزهای قابل توجه
ای را از دولت دریافت و همزمان قیمت محصوالت خود را افزایش دادند .بطور مثال شرکت
گلدیران از  18میلیون دالر ارز اختصاصی برای واردات کلر اسپیلت دقیقا  9میلیون دالر
ارز این بخش را دریافت ودر مقابل قیمت هر دستگاه کلر را یک میلیون تومان افزایش
و شرکتهای واردکننده گوشی های همراه نیز افزایش قیمت دو برابری داشتند در حالیکه
همین شرکت ها قبل از دریافت ارز  42000ریالی محصوالت را ارزانتر عرضه می کردند و
پس از دریافت ارز دولتی حداقل می بایست قیمت ها را ثابت نگه می داشتند .در واقع در
میدان جنگ اقتصادی به ملت و دولت خیانت کردند  .آیا دولت و مسئولین ذیربط با این
سوداگران و اخاللگران اقتصادی برخورد شرایط جنگی را خواهند کرد ؟
 باتوجه به اینکه شرکت های توانمند داخلی همچون ایران رادیاتور تولید کننده کلراسپیلت و سیستم های گرمایشی و شرکت پارس خزر تولیدکننده انواع محصوالت با
کیفیت لوازم خانگی که توانسته اند با افزایش کیفیت محصوالت در بازار صادرات هم حضور
یافته  ،آیا در سالی که تحت عنوان حمایت از تولید داخلی نامگذاری شد  ،منطقی برای
تامین ارز دولتی ارزان قیمت برای واردات محصوالت مشابه که توان تولید در داخل کشور
می باشد وجود دارد ؟
 به بخشی از تفاوت برخورد و عملکرد دولت و تصمیم سازان اقتصادی کشور با صادرکنندگانو واردکنندگان می پردازم  :یک واردکننده ارزش کاالی وارداتی  +هزینهای خرید  +حمل
 +هزینه های هتل و اقامت جهت عملیات خرید و بدون شک برای برخورداری از دریافت
ارز بیشتر ارزش واقعی کاال وارداتی را نیز در پروفرما بیشتر منظور خواهد کرد و پس از
ثبت سفارش ارز دولتی را دریافت می کند و هیچگونه ریسکی را بعهده نمی گیرد و سود
آن تامین می شود  .اما صادر کنندگان کشور برای بازاریابی کلیه هزینه های رفت و آمد و
اقامت را با ارز آزاد تامین و حتی مجبور به ثبت شرکت و هزینهای مرتبط به آن در بازار
هدف می باشد  ،بدلیل خروج مکرر از کشور جریمه  4400000ریالی را باید پرداخت کند
 .صادرکننده برای انجام عملیات صادرات محصول خود به سختی از بازارداخلی ارز گران
قیمت تهیه می کند و با پذیرش ریسک های فراوان محصول خود را تبدیل به ارز و وارد
حساب بانکی خود در داخل کشورمی کند و بعلت نبودن سازکار منطقی تبدیل آن به ریال
عمال غیر ممکن شده و از صادرات باز می ماند .آیا تصمیم سازان اقتصادی دولت نمی
بایست از فروردین سال جاری تاکنون راهکار عملی را برای برون رفت از این مانع بزرگ
طراحی می کردند ؟ اززمان اجرای سیاست ارزی جدید صادرکنندگان بالتکلیف مانده و
صادرکنندگانی که سالهاست حرفه آنها صادرات محصوالت غیر نفتی می باشد متوقف شده
اند  .افزایش آمارهای صادراتی از نظر اظهاری اگر چه درست است ولی آیا ارز آن به چرخه
اقتصاد کشور بازگشت ؟ درجریان افزایش آمار ارزشی صادرات کشور در سه ماهه اول سال
به نوعی انتقال ارز صورت گرفته که بدالیل پدافندی از بیان جزئیات آن در رسانه معذورم .
مسئوالن پاسخ دهند آیا معادل همان ارزش صادراتی گمرک در سه ماهه اول سال  ،ارز آن
به چرخه اقتصادی کشور تزریق شد ؟ قطعا به جز تولید کنندگان مواد و محصوالت نفتی
و پتروشیمی و تولیدکنندگان دولتی هیچ صادرکننده ای قادر نخواهد بود قیمت تمام شده
محصول صادراتی خود را که با قیمت شش هزار تومان و یا بیشتر در بازارهای هدف تبدیل
به ارز کرده با رقم  42000ریالی وارد چرخه اقتصادی کشور نماید  .حتی برای پتروشیمی
ها و تولید کنندگان مواد نفتی نیز چنین اقدامی مقدور نیست .
 از زبان مسئولین و نمایندگان بارها در رسانه ها شنیدیم کشور در بحران جنگ اقتصادیقرار گرفته ! اما اقدامات تاکتیکی تیم اقتصادی و آرایش جنگی دولت هیچگونه سنخیتی
با شعارشان ندارد .در دوران  8سال دفاع مقدس آموختیم اگر سرباز و نیروی رزمی قصور
و خیانت کند و اسلحه اش را بسمت خودی نشانه بگیرد محاکمه صحرایی و اعالم خواهد
شد  .اگر در میدان جنگ اقتصادی هستیم  ،باید با متخلفان اقتصادی نیز که خون مردم
را مکیده و باعث بیکار شدن جوانان و عامل ایجاد ناهنجارهای اجتماعی می شوند برخورد

قاطع شود نه اینکه در رسانه اعالم شود متخلفان افزایش قیمت گوشی همراه فقط 400
تومان گران فروختند !!! عدم برخورد علنی با متخلفان ارزی و شبکه ترخیص غیرمجاز خودرو
در سازمان توسعه تجارت و دایره ثبت و سفارش و کوچک وانمود کردن اینگونه تخلفات ،
توهین به شعور افکار عمومی و تداوم و تکرار تخلفات خواهد شد و در افکار عمومی شبهاتی
را ایجاد خواهد کرد !!؟؟
 توسعه و افزایش صادرات محصوالت غیر نفتی به دو عامل کیفیت محصول و رقابتی بودنقیمت آن بستگی دارد  .خوشبختانه کشور ما در عرصه تولید محصوالت در بخش های
مختلف قابلیتهای فراوانی را داشته و در بازارهای هدف کشورهای همسایه دارای تقاضا
می باشد  .دولت با درآمد نفتی خود سعی کرد ارز را بصورت مصنوعی کنترل کند و این
امر موجب شد توان رقابتی قیمت محصوالت در بازارهای هدف کاهش یابد و خوشبختانه
با افزایش قیمت ارز ،توان رقابتی قیمت محصوالت ایرانی در بازارهای هدف افزایش یافته
است  ( .البته افزایش غیرمعقول در درازمدت براثر افزیش قیمت های داخلی به نفع صادرات
نخواهد بودو قطعا با ایجاد سازکار قانونی فروش ارز نرخ آن در بازار براساس عرضه و تقاضا
سامان خواهد یافت ) دولت باید توجه کند یکی از راههای تعیین نرخ واقعی ارز  ،نرخ سبدی
از محصوالت صادراتی مشابه کشورمان در بازار های هدف می باشد  .بر اساس عملکرد واقعی
در بازارهای هدف نرخ متعادل هر دالر بین شش تا شش هزار و پانصد تومان خواهد بود  .و
با چنین نرخی در این شرایط حساس شاهد صادرات قابل توجه و ارزآوری به داخل کشور
خواهیم شد و می توان گفت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نیز فعال خواهند ماند .
توجه به صادرات و حمایت از صادرکنندگان تنها راه مهار بحران ارز – حمایت
از تولید داخلی و مقابله با تحریم و کم اثرکردن تحریم یکجانبه دولت بدعهد
امریکاست
دولتمردان بد عهد امریکا با خروج از برجام و اعالم شروع تحریم از شش ماه آینده و شعار
آغاز جنگ اقتصادی دشمن علیه اقتصاد ایران را سر داد و آغاز به تبلیغات و رجزخوانی کرد
 .نا گفته نماند این اقدام امریکا اقدامی تازه نبود و از اول انقالب در تحریم امریکا بودیم اما
تا این حد دچار برآشفتگی نشده بودیم  ،بپذیریم بحران اخیر ارزی در تعیین نرخ احساسی
و غیر واقعی دالر تحت عنوان سیاست تک نرخی در اقتصاد کشور ایجاد  .حال این نرخ
می تواند بعنوان نرخ مرجع بعنوان ابزار کنترل واردات و مبناء محاسبه حقوق گمرکی و
همچنین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کاالهای اساسی قرار گیرد ونرخ ارز دومی
که توسط صادرکنندگان وارد کشور می شود را تعریف در مراجع رسمی صرافی ها مجاز و
بانکی و بورس با ثبت در سامانه نقل و انتقال پولی به سایر امور از جمله سفرهای تفریحی
مردم و واردات کاالهای مورد نیاز مردم جامعه مصرف شود  .نباید فضای محدودیت وکوپنی
 ،کمونیستی را در اقتصاد کشور حاکم کنیم .این بحران اگر توسط دولت بدرستی مدیریت
شود خود یک فرصت بزرگی برای کشورمان در راستای تقویت توان اقتصادی خواهد بود .
تبدیل تهدید به فرصت بدون شک به هم افزایی دانش و تدبیر نیاز دارد  .انتظار می رفت
در دولتی که با شعار تدبیر و حضور مدیرانی با سابقه و کهنسال و به اصطالح باتجربه که
اعتماد مردم را جلب و برسرکارآمد این بحران را به درستی مدیریت کند و شهامت پذیرش
اشتباهات خود در تصمیم سازی اقتصادی خصوصا سیاست ارزی را داشته و برابر ماده 9
سیاست ابالغی اقتصادی مقاومتی مبنی براصالح وتدوین نظام مالی که پاسخگویی نیازهای
اقتصاد ملی باشد تالش کند .
مدیران اقتصادی دولت برای مقابله با بحران ارزی  ،حمایت از تولید داخلی و کاهش
وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و در نهایت تامین رفاه عمومی و ایجاد همدلی و
همراهی ملت با نظام در مقابله با دشمنی های بدخواهان ملت و کشور باید تدبیر و خرد
جمعی را برای مقابله با بحران بکار بگیرد .
 صادرکنندگان انتظار دارند دولت با توجه به ماده  10اقتصاد مقاومتی عملکرد خود راارزیابی کند سپس در رفع موانع صادرات و توجه به رفتارهای حاکم در بازارهای هدف و
تصمیم سازی مدبرانه جهت تقویت صادرات و حضور پررنگ و کارآمد صادرکنندگان در
بازار هدف و توافق بر نرخ ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات
کاالهای غیر اساسی با هدف التهام به بازار ارز و کاهش تقاضای ارز دولتی با همراهی
صادرکنندگان اقدام نماید .
 تکمیل و تامین زیرساخت های حمل و نقلی در حوزه صادرات و برطرف کردن ضعف وقصور و کوتاهی وزارت راه کشوربا هدف توسعه صادرات توضیح اینکه هم اکنون کاالهای
صادراتی به انتظار دریافت واگن برای صادرات کاالها هستند و عمال در صادرات کشور وقفه
ایجاد شد.
 رئیس جمهوری در دیدار با تجار و بخش خصوصی در سوئیس عنوان کردند که کریدورشمال و جنوب از طریق اتصال ریل به دریای خزر متصل است  .درحالیکه خط ریلی قزوین
به رشت حدود  20سال در دست عملیات ساختمانی است  .خط ریلی کریدور شمال جنوب
از مسیر رشت به آستارا که قرار است توسط کشور آذربایجان بصورت فایناس عملیاتی شود
طبیعتا باتوجه به موانع آزادسازی مسیر چندین سال طول خواهد کشید  .مسیر اتصال
به دریای خزر هم از نظر زمانی و هم مالی اقتصادی تر بوده دو مسیر اتصال خط ریلی از
ایستگاه رشت به دریای خزر طراحی شده است
 -1مسیر اول به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی به طول  12کیلومتر و بدون موانع و اتصال
مستقیم به بندر و دریای خزر
 -2مسیر دوم به طول  40کیلومتر با وجود موانع عبور از تاالب و محیط شهری و پل والیت
واقع در جنب بندر که قطعا برای اتصال این خط ریلی بمراتب به زمان و اعتبار بیشتری نیاز
دارد و با در نظر گرفتن مدیریت ارزش  ،بدون شک اولویت اتصال به بندر کاسپین منطقه
آزاد انزلی می تواند اقدامی در راستای نحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد .
در نتیجه تدبیر درست دولت وحاکمیت در این شرایط حساس این خواهد بود برای اتصال
هرچه سریعتر خط ریلی به دریای خزر و راه اندازی خطوط کشتیرانی رو– رو  ،بمنظورانتقال
واگن ها از طریق دریای خزر به روسیه و قزاقستان و اروپای شرقی عملیات احداث خط
ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی را اجرایی کند و با مقاومت غیرمنطقی وزارت
راه که مانع سرمایه گذاری دولت در این بخش شده برخورد شود و زمینه توسعه صادرات
کاالهای ایرانی را فراهم کند.
* مشاور اتاق بازرگانی گیالن در روابط روسیه

در هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون عمران مطرح شد:

عقبماندگی رشت در بسیاری از زیرساختها

(ادامه از صفحه )1
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه رشت
در حال حاضر نیز با بحران روبه رو است ،افزود :متاسفانه این شهر در بسیاری از زیر ساخت
های شهری با عقب ماندگی روبه رو است.
شراره کاووسی خاطرنشان کرد :اگرچه آمار دقیقی از پیش بینی جمعیت مهاجر نداریم،
ولی در حال حاضر نیز ترافیک رشت و خدمات رسانی دستگاه های برق درحد بحران است.
وی درباره آمایش جمعیتی گیالن توضیح داد و روند مهاجرت را یکی از روندهایی دانست
که به صورت قطعی نمی توان در زمینه افزایش جمعیت گیالن از آن صحبت کرد ،و گفت:
بررسی آمایشی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد و مبحث توسعه
مسکن مبتنی بر جمعیت نیز در حال بررسی است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن با بیان اینکه در حال حاضر با شدت مهاجرت
به استان مواجه نیستیم ،یادآورشد :بازگشت جمعیت غیرساکن که در رشت مسکن دارند و
مهاجران دیگر استان ها در کمیته های سازمان در حال بررسی است.
کاووسی با اشاره به اجرای مطالعات سازمان در سطح استان و شهرستان ها ،خاظرنشان کرد:
براساس شرح وظایف برای هر شهر به تفکیک نقاط نمی توانیم بررسی کنیم و اگر کمیسیون
عمران آمارهایی مشخص در حوزه شهر رشت دارد ،به سازمان بودجه ارسال کند.
وی با بیان اینکه جمعیت جوان گیالن سال های اخیر مهاجرت کرده و نرخ زاد و ولد پایین
است ،ادامه داد :ضمن پذیرایی از جمعیت مهاجر ولی نمی توان به صورت قطعی از افزایش
شش میلیونی جعیت استان بر این اساس صحبت کنیم.
کاووسی همچنین به ورود سرمایه همزمان با مهاجرت ها به استان گیالن نیز اشاره کرد و
افزود :قطعا فردی که با سرمایه به گیالن مهاجرت می کند به فکر ایجاد مراکز گردشگری در
کل گیالن است ولی مهاجرت در رشت به جهت پیدا کردن کار صورت می گیرد.

بازنگری طرح های آبرسانی گیالن با توجه به افزایش مهاجرت ها
در ادامه جلسه نیز مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری گیالن با ارائه آماری ،از وضعیت
کاهش بارندگی در استان گیالن و شهر رشت سخن گفت و اظهار کرد :آب برخی از
شهرستان های اطراف همانند انزلی و لنگرود از آب رشت تامین می شود .محسن حسینی
با اشاره به اینکه در سال های گذشته تولید بیشتر آب با استفاده از حفر چاه و احداث سد
صورت می گرفت ،افزود :اکنون با کاهش سطح سفره های آب زیر زمینی ،مدیریت تقاضا در
دستور کار قرار گرفته است .وی با تأکید بر مدیریت منابع آبی به آغاز آهنگ مهاجرت به
گیالن اشاره کرد و گفت :به همین منظور طرح های آبرسانی گیالن در دست تجدیدنظر و
بازنگری است و اخذ مشاور برای پیش بینی افزایش جمعیتی در دستور کار آب و فاضالب
شهری استان قرار دارد .حسینی همچنین ادامه داد :در حال حاضر نیز برخی سکونتگاه های
غیر رسمی رشت ،فاقد شبکه آب شرب و فاضالب بهداشتی است و برای توسعه این زیرساخت
ها از شورا و مدیریت شهری درخواست کمک داریم.
ضرورت فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در گیالن
دبیر پدافند غیرعامل گیالن نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل به دنبال
پیشگیری است ،اظهار کرد ۹۲ :درصد آب کشاورزی همخوان با حوزه آب در حوزه مصرف
نیست .بسیاری از کانال های آب و آب بندان های کشاورزی دچار مشکالت جدی بوده و
نواقص آن رفع نشده است .امین بابایی باتأکید برضرورت پیش بینی رشد جمعیت در مرکز
استان ،افزود :باید پیش از وقوع بحران به صورت علمی و توسعه محور با آن مقابله کرد.
وی با بیان اینکه در این حوزه نیازمند فرهنگ سازی هستیم ،گفت :امروز شاهد احداث
بناهای بدون پروانه و بدون کنتور آب هستیم و همین امر مصرف آب رشت را هم دچار
اختالل می کند .باید یک پویش جدی برای مقابله با احداث بناهای بدون پروانه در سطح
استان داشته باشیم.

پنجشنبه  21تیر 1397

خبرها

3

فرمانده یگان ویژه استان گیالن خبر داد:

پلیس فداکار در بندرانزلی نوجوان
۱۳ساله را از مرگ حتمی نجات داد

گیالن امروز -فرمانده یگان ویژه استان گیالن از فداکاری پلیس
در نجات جان نوجوان ۱۳ساله از مرگ حتمی در دریا خبرداد و
گفت :خدمت بی منت به مردم ،وظیفه پلیس جامعه محور است.
سرهنگ رضا باباپور اظهار داشت :حدود ساعت  ۱۹:۰۰روز گذشته
در منطقه خطر آفرین بخش پاسداران شهرستان بندر انزلی یک
خانواده مسافر ساکن استان خراسان رضوی ،بدون توجه به
اخطارهای ناجیان غریق و گشت های یگان ویژه وارد آب شدند که
نوجوان  ۱۳ساله ای از اعضای آن خانواده در حال غرق شدن در
دریا قرار گرفت .وی ،افزود :گشت های پلیس در محل بال فاصله
وارد عمل شده و در یک حرکت فداکارانه و انسان دوستانه اقدام
به نجات فرد مذکور از غرق شدن می نمایند که خوشبختانه این
هموطن عزیزمان از مرگ حتمی نجات یافت .این مقام انتظامی با
اشاره به اطالع رسانی به موقع تیم گشتی یگان ویژه و امدادگران
اورژانس ،گفت :در حال حاضر وضعیت جسمانی وی خوب و در
حال گذراندن زندگی روزمره در آغوش گرم خانواده خویش است.
فرمانده یگان ویژه استان گیالن در پایان حضور و وظیفه پلیس
در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی سواحل دریا را خدمت بی منت
به مردم و مسافرین در ایام تابستان دانست و خاطر نشان کرد:
با توجه به ایام تعطیالت و بهره برداری مسافران و شهروندان از
سواحل دریا توصیه میشود کسانی که قصد استفاده از سواحل
دریا این نعمت خدادادی را دارند حتماً نکات ایمنی را رعایت کرده
و به اخطار ناجیان غریق و گشت های پلیس یگان ویژه در سواحل
توجه الزم را داشته باشند که خدای نکرده برای اعضای خانواده
های شان اتفاق ناگواری روی ندهد.

آسانسور غیر استاندارد جان زن
 ۴۷ساله ماسالی را گرفت

گیالن امروز -فرمانده انتظامی ماسال از فوت زن  ۴۷ساله بر اثر
سقوط باالبر غیر استاندارد در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ وحید اصالنی با اعالم این خبر گفت :در پی اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر سقوط خانمی از باالبر ساختمان
بالفاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل مورد
نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامی افزود :با حضور ماموران پلیس در محل حادثه
مشخص شد زنی  ۴۷ساله در ساختمان محل زندگی حین
استفاده از باال بر غیر استاندارد که دچار نقص فنی شده بر روی
زمین سقوط و فوت کرده است .فرمانده انتظامی ماسال با بیان
اینکه علت وقوع حادثه در دست بررسی است ،خاطرنشان کرد :با
توجه به هشدارهای متعدد در خصوص ایمن سازی ساختمانها
هنوز شاهد استفاده از تجهیزات و وسایل غیر استاندارد هستیم که
منجر به بروز حوادث دلخراش میشود.

آتش سوزی در ساختمان جمعیت
هالل احمر فومن

 گیالن امروز -ساختمان مرکزی جمعیت هالل احمر فومن
دیروز آتش گرفت .سرپرست واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری فومن اعالم کرد ۷ :آتش نشان با استفاده از  ۳خودروی
اطفای حریق بعد از  ۱۵دقیقه آتش را مهار و از سرایت آن به
ساختمان های مجاور جلوگیری کردند .شمسیان افزود :آتش
سوزی از قسمت سقف ساختمان مرکزی جمعیت هالل احمر
فومن آغاز شد که با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد.
وی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب نرسید گفت :علت
و میزان خسارت مالی این آتش سوزی در دست بررسی است.

آثار هنرمند آستارایی به جشنواره
فیلم کوتاه آمریکا راه یافت

گیالن امروز -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آستارا از
راهیابی  2اثر کامران اسماعیلی فیلمساز جوان این شهرستان به
بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه  ARMFآمریکا خبر داد.
شاپور تشرینی گفت :فیلم های کوتاه مجهول و جشن خشن
فیلم ساز آستارایی با زمان پنج و شش دقیقه از درونمایه عاشقانه
و اجتماعی برخوردار است و دستیاران کارگردان این آثار از
شهرستان های کالچای و رشت هستند .وی افزود :آئین اختتامیه
و اکران فیلم های برتر پنجمین جشنواره فیلم کوتاه در آمریکا
اواسط سال  2019میالدی در نیویورک برگزار خواهد شد .وی
اظهار کرد :اسماعیلی عالوه بر کارگردانی تجربه بازیگری ،تهیه
کنندگی و تصویربرداری نیز دارد و فیلم های کوتاه تاوان عشق،
لطفا دو دقیقه صبر کنید ،سکوت و آخرین چوب کبریت را تهیه
کرده است .تشرینی ادامه داد :این هنرمند متولد  1372بوده ،از
سال  89به صورت حرفه ای به هنر هفتم پرداخته و فیلم (نیمه
بلند سایه ها) از او در مرحله پیش تولید است.

آخرین مرحله آبگذاری کانالهای
کشاورزی ،روز جمعه آغاز میشود

گیالن امروز -مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن گفت:
مرحله هفتم و آخر آبگذاری کانالهای کشاورزی استان از روز
جمعه هفته جاری ( 22تیرماه) آغاز می شود .
کاظم لطفی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :با توجه به افزایش دما و نیاز کشاورزان پایین دست به آب
 ،مرحله هفتم و پایانی آبگذاری کانالهای کشاورزی استان از
روز جمعه  22تیرماه سال جاری آغاز می شود و تا چهارم مردادماه
ادامه دارد .وی افزود  :با انجام این مرحله ،آبگذاری  170هزار
هکتار اراضی شالیزارهای استان که تحت پوشش شبکه آبیاری و
زهکشی سد سفیدرود هستند ،به پایان خواهد رسید .لطفی ضمن
قدردانی از همکاری و همیاری کشاورزان و مجموعه عوامل شرکت
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گفت که سال
آبی موفق را پشت سر گذاشته ایم .مدیرعامل شرکت آب منطقه
ای گیالن  ،ذخیره کنونی سد مخزنی سفیدرود را  440میلیون
مترمکعب عنوان و اضافه کرد :تا پایان مرحله ششم آبگذاری
حدود یک میلیارد و  100میلیون متر مکعب آب از سد سفیدرود
جهت آبیاری شالیزارهای استان رها سازی شده است.

