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خبر
مدیرعامل شرکت گاز گیالن خبر داد:

بهره مندی  56روستای گیالن
از نعمت گاز طی سال جاری

گیالن امروز -مدیرعامل شرکت گاز گیالن از بهره
مندی  56روستای استان از نعمت گاز طی سالجاری
خبر داد.
حسین اکبر با اشاره به اینکه امسال اقدامات گسترده
ای جهت بهره مندی شهروندان از نعمت گاز انجام
شده  ،افزود :گازرسانی به  56روستا و بهره مندی
 94.6درصد خانوارهای روستایی استان از جمله این
اقدامات است.
وی با بیان اینکه شرکت گاز گیالن هم اکنون بیش
از یک میلیون و  55هزار مشترک گاز طبیعی دارد
 ،تصریح کرد :بیش از  43هزار از این تعداد امسال
جذب شدند که در حال حاضر ،متوسط درصد بهره
مندی خانوارهای شهری و روستایی استان به 98
درصد رسیده است.
اکبر اقدامات به انجام شده شرکت گاز گیالن طی
سالجاری در استان اشاره و اظهار کرد :امسال با
نصب بالغ بر  13هزار و  500انشعاب گاز تعداد این
انشعابات در استان به بیش از  581افزایش یافت.
وی خاطر نشان کرد :این شرکت همچنین بالغ بر
 400کیلومتر عملیات شبکه گذاری در سال  97به
انجام رسانده که با احتساب این میزان  ،مجموع طول
شبکه و خطوط تغذیه گاز در گیالن به بیش از 20
هزار و  500کیلومتر رسیده است.
وی اظهار کرد :شرکت گاز گیالن عالوه بر گازرسانی
به مشترکان خانگی ،اهتمام ویژه ای در امر گازرسانی
به واحد های صنعتی و تولیدی دارد و در این راستا
در سال جاری به  73واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر
 17میلیارد ریال گازرسانی کرده است.
اکبر هدف شرکت گاز گیالن را بهره مندی زمینه
تمامی صنایع از گاز طبیعی دانست و افزود :با تقویت
بخش تولید ،زمینه شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و
به دنبال آن افزایش سطح رضایتمندی مردم فراهم
می شود که در همین راستا طی سال آینده طرح
گازرسانی به بیش از  60واحد صنعتی دیگر در دست
اقدام می باشد.
اکبر تصریح کرد :عملکرد مناسب شرکت گاز گیالن
در بخش توسعه کمی گازرسانی در و نیز اجرای
موفقیت آمیز پروژه بند «ق» در استان و برخورداری
 673روستا و جذب  154هزار مشترک جدید در
کمتر از چهار سال موجب شد تا شرکت گاز گیالن
از سوی شرکت ملی گاز ایران به عنوان استان معین
برای گازرسانی به شهرستان زابل انتخاب شود.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز گیالن؛ هم اکنون
و در پایان سال  97تقریبا تمامی نقاط استان از
نعمت گاز طبیعی برخوردارند از اینرو ،این شرکت
در راستای شعار شرکت ملی گاز در نیم قرن دوم
فعالیت خود رسیدن از کمیت به کیفیت با تغییر در
رفتار و فرآیندها› پروژه های کیفی مختلفی را در
جهت افزایش رضایتمندی مشترکان اجرا کرده و به
صورت مستمر و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای
آنان نسبت به گسترش ،اصالح و بهبود این خدمات
اقدام می کند.
وی ادامه داد :سیستم قرائت و چاپ همزمان
صورتحساب ،مرکز پیام و اتفاقات یکپارچه و متمرکز،
سیستم قرائت از راه دور ایستگاه های صنایع عمده و
جایگاه های  ،CNGایجاد شبکه پرسرعت وایرلس،
مدیریت ثبت و پیگیری شکایات و درخواست ها
( )CRMو نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز
گیالن تنها گوشه ای از اقدامات کیفی شرکت گاز
استان گیالن است.
وی تصریح کرد :شرکت گاز گیالن در سال  ،97در
زمینه های کمی و کیفی توانسته عملکرد مناسبی را
به نمایش بگذارد و شاهد این مدعا در زمینه کمی،
افتتاح  129طرح گازرسانی و در زمینه کیفی ،دریافت
تقدیرنامه رعایت حقوق مصرف کنندگان ،انتخاب به
عنوان دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی و
کسب نشان زرین مسئولیت های اجتماعی می باشد.

پاکسازی پارک ملی خشکی
دریایی بوجاق

گیالن امروز -پارک ملی خشکی  -دریایی بوجاق
کیاشهر در شرق استان گیالن از تورآالت و کومه های
غیر مجاز پاکسازی شد.
با توجه به اعالم ممنوعیت صید در داخل رودخانه
های استان و با توجه به اهمیت رودخانه سفید رود
در محدوده پارک ملی خشکی  -دریایی بوجاق،
ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان پس از
هماهنگی با دستگاه قضایی حوزه کیاشهر ،نیروی
انتظامی ،مرزبانی و دریابانی به صورت مشترک اقدام
به جمع آوری تورآالت موجود و تخریب کومه های
غیر مجاز کردند.
این عملیات تا پایان فصل زادآوری ماهیان در حوزه
رودخانه سفیدرود که پر اهمیت ترین رودخانه حوزه
آبریز خزر است ،ادامه خواهد داشت.
پارک ملی بوجاق بندرکیاشهر با سه هزار و 260
هکتار وسعت از مناطق حفاظت به شمار می رود
که از کل وسعت آن یک هزار و  600هکتار محوطه
دریایی ،حدود  160هکتار تاالبی و مابقی نیز محوطه
خشکی (شامل زمین های ساحلی ،جلگه ای و علفزار)
است .این پارک ملی از مهمترین و با ارزش ترین
زیستگاه های طبیعی کشور و مامن ده ها گونه با
ارزش وحش است.

{گیالن زمین}
سفیر ایران در ارمنستان در الهیجان خبر داد:

حضور ایران در نمایشگاه کشورهای عضو اوراسیا در ارمنستان

گیالن امروز ،سعید سیمیاری همدم -سید کاظم
سجادی در نشستی که در محل فرمانداری شهرستان
الهیجان داشت از حضور جمهوری اسالمی ایران در
نمایشگاه تخصصی و افتصادی کشورهای عضو اتحادیه
اقتصادی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال  98خبر داد.
مهر ماه  94بود که سیدکاظم سجادی مدیرکل امور
ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه به عنوان سفیر
ایران در ایروان منصوب شد.
سجادی که از سال  ۱۳۶۲وارد وزارت امور خارجه شده،
در طول این مدت به مأموریتهای مختلفی از جمله
فیلیپین ،یونان ،هند و مالزی اعزام و در مدت حضورش
در تهران نیز در سمتهای مختلف مشغول به فعالیت
بوده است.
معاون اداره امور اجتماعی ،رئیس اداره روابط عمومی
وزارت امور خارجه ،مدیرکل روابط عمومی و بینالملل بیمه مرکزی (مأمور از وزارت
خارجه) ،مدیرکل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی (مأمور از وزارت امور خارجه) ،دبیر کار گروه فرهنگی شورای عالی ایرانیان ریاست
جمهوری و مشاور وزیر امور خارجه ،از دیگر سمتهای سجادی در طول این مدت بوده
است
سجادی طی حضورش در ایروان نشان داد که یک دیپلمات سیاسی و اقتصادی کارکشته
و فعال است و تمام تالش های وی در ارمنستان ایجاد گشایش های جدید اقتصادی برای
فعاالن اقتصادی دو طرف علی الخصوص تجار و بازرگانان ایرانی است .

که گیالن حتی با داشتن شهرهایی مثل الهیجان و انزلی می تواند زمینه تجارت موفقی را
به واسطه پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این شهرها و حتی دیگر شهرهای گیالن
برقرار کند گفت :همه انتظار ما بر این است که در نمایشگاه ارمنستان در اردیبهشت سال
آینده گیالن با توانمندی باالیی حضور پیدا کند.
گیالن با توان اقتصادی باالیی در نمایشگاه ارمنستان حضور خواهد یافت
رییس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیالن هم با اشاره به اینکه گیالن به واسطه
قرارگرفتن در موقعیت اقتصادی کریدور شمال و جنوب و داشتن امکانات زیر ساخت حمل
و نقل و آستانه با جهش اقتصادی جدیدی روبرو است گفت :این استان دارای واحدهای
تولیدی توانمند و تجار و بازرگانان دارای سابقه قدیمی است و با پیشینه ای که در روابط

او که از الهیجان گیالن همسر انتخاب کرده است به واسطه همین تعلق خاطرش به
گیالن سفر های زیادی دارد و همواره با اتاق بازرگانی گیالن و تجار و بازرگان استان هم
روابط دیرینه دارد.
نشست وی که به میزبانی سید اسماعیل میر غضنفری فرماندار جدید الهیجان و با
حضور قاسم رضاییان رییس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان و رییس کمیسیون
کشاورزی اتاق گیالن و با حضور نیک فر نماینده مردم الهیجان در خانه ملت و جمعی
از فعاالن اقتصادی صورت گرفت  ،سفیر ایران در ایروان به روند برپایی اولین نمایشگاه
تخصصی و اقتصادی  5کشور عضو اوراسیا در ارمنستان که برای اولین بار در این حوزه برپا
می شود اشاره کرد و گفت :
نمایشگاه تخصصی و اقتصادی اوراسیا که با حضور روسیه ،ارمنستان  ،بالروس ،قزاقستان
و قرقیزستان اردیبهشت ماه سال  98در ارمنستان برگزار می شود در این نمایشگاه که
جمهوری اسالمی ایران هم رسما به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته است با
نخستین حضور خود در چنین سطحی توانمندی اقتصادی و تخصصی خود را می باید با
پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ای که دارد در سطح باالیی به نمایش بگذارد .
سید کاظم سجادی با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه اتاق های بازرگانی استان های
خراسان رضوی  ،اصفهان  ،آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،البرز همراه استان گیالن
واحدهای تولیدی و ظرفیت های اقتصادی خود را همراه با برخی از توانمندی های
موجود در این استان ها به نمایش خواهند گذاشت تصریح کرد :هم اکنون تعداد زیادی از
تولیدکنندگان از این استان ها همراه با سایر توانمندی های گردشگری و صنایع دستی در
این استان ها برای حضور در نمایشگاه ارمنستان اعالم آمادگی کردند که قطعا این نمایشگاه
می تواند در زمینه های غذایی ،دارویی ،صنعتی ،کشاورزیو حتی گردشگری زمینه مراوده
تجاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عضو اوراسیا را از طریق ارمنستان به عنوان
پلی میان تجارت ایران و اوراسیا موثرتر برقرار کند .سجادی با اشاره به برنامهریزی و
هدفمندسازی تجارت در ارمنستان به ایجاد خانه تجارت اوراسیا در ارمنستان پرداخت و
عنوان کرد :این خانه که می تواند پایگاهی برای تجارت کشورهای عضو اوراسیا باشد می
تواند عرصه تجارت بین این کشورها را بنیادی تر و عمیق تر کند.
سفیر ایران در ارمنستان همچنین به افزایش سهم  20درصدی تجارت ایران در ارمنستان
پرداخت و یادآور شد  :حجم تجارت بین ایران و ارمنستان ساالنه بالغ بر  300میلیون دالر
است که اخیرا هم افزایش سهم  20درصدی این تجارت را نشان می دهد و جمهوری
اسالمی ایران در این مراوده تجاری در بخش صادرات از شاخص عملکرد باالتری برخوردار
است.
سجادی گیالن را یک استان پیشرو در روابط با ارمنستان ارزیابی کرد و با بیان این مطلب

خود با همسایگان شمالی خود داشته است می تواند به عنوان یک مرکز ثقل تجارت با
کشورهای سی ای اس قلمداد شود و در این بین ارمنستان یکی از کشورهای هدف بازرگانی
و تجارت برای اتاق بازرگانی گیالن است.
قاسم رضاییان همچنین افزود:اتاق گیالن تا کنون عالقمندی خود را به افزایش سطح روابط
با ارمنستان بیش از بیش نشان داده است و برای ارتقای این سطح از روابط تالش جدی
داشته است و هم اکنون تجار گیالنی در ارمنستان با شرکای ارمنی خود روابط دیرینه
و عمیقی دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق گیالن برپایی نمایشگاه اوراسیا در ارمنستان را فرصت جدیدی
برای تجارت ایران دانست و با تاکید بر اینکه مسووالن می باید از این فرصت طالیی جدید
با حمایت خود از عرصه تجارت و بازرگانی اقتصاد تولید داخل را با اقتصاد مقاومتی همسو
سازند و برای تقویت تولید داخل قدم بردارند تصریح کرد :شهرستان الهیجان به تنهایی
یکی از قطب های تولید کشاورزی در زمینه چای  ،تولید محصوالت صنایع غذایی در زمینه
تولید کیک و کلوچه و حتی ماشین آالت صنعتی بشمار می رود.
برخی از محصوالت الهیجان در فروشگاه های اروپا عرضه میشود
فرمانده الهیجان هم در ابتدا به سفر دکتر روحانی به الهیجان و استقبال باشکوه مردم
استان از ایشان و تالش شبانه روزی مسووالن این عرصه برای برپایی استقبال باشکوه از
ایشان پرداخت و با قدردانی از حضور مردم و تالش مسووالن به توجه رییس جمهور به
شهرستان الهیجان اشاره کرد و در ادامه با قدردانی از نگاه مثبت همیشگی دکتر سجادی
سفیر ایران در ارمنستان گفت :الهیجان یکی از شهرهای توسعه یافته ایران و یکی از
زیباترین شهر های ایران است و از این شهر به عنوان عروس شهرهای ایران نام برده می
شود.
سید اسماعیل میرغضنفری با تاکید بر اینکه پتانسیل های زیادی برای افزایش سطح روابط
اقتصادی میان الهیجان و ارمنستان در زمینه شیالت ،مواد غذایی ،کشاورزی و گردشگری
و حتی صنایع دستی در الهیجان وجود دارد از عالقمندی حضور توانمندی های شهرستان
الهیجاندر نمایشگاه اوراسیا در ارمنستان یاد کرد و افزود :الهیجان می تواند با یکی از
شهرهای ارمنستان روابط خود را مستحکم تر و عمیق تر نماید.
در این نشست همچنین ذبیح اله نیک فر نماینده مردم الهیجان در خانه ملت به ظرفیت
های موجود اقتصادی در شهرستان الهیجان و سیاهکل اشاره کرد و همچنین تعدادی از
فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی از جمله مهندس طلوع از گروه صنایع غذایی نادی
 ،مهر بخش حسین زاده پرورش دهنده آبزیان و دکتر شهرام بهمنش از حوزه تحقیقات
آبزیان  ،خضر ابراهیمی از حوزه پرورش گل و گیاه ،غالم علی قربانی از حوزه برنج و نماینده
اداره اطالعات در شهرستان الهیجان دیدگاه های فنی و کارشناسی خود را مطرح کردند.
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دستگیری قاتل
دو جوان صومعهسرایی
در کمتر از شش ساعت
گیالن امروز -سرهنگ عبدالعلی شعبانی ،فرمانده انتظامی
شهرستان صومعه سرا اظهار داشت :قاتل  ۲جوان صومعه
سرایی در کمتر از  ۶ساعت دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با اشاره به آتش سوزی
یکی از اتاق های خانهای در روستای بلگور صومعه سرا و
فوت  ۲جوان گفت :پلیس در بررسی های تکمیلی و تایید
کارشناسان مبنی بر تعمدی بودن این آتش سوزی ،قاتل این
 ۲جوان را در کمتر از  ۶ساعت شناسایی و دستگیر کرد.
سرهنگ عبدالعلی شعبانی با بیان اینکه قاتل  ۲۶ساله به
اختالف قبلی با مقتوالن و سرقت  ۲دستگاه خودروی این دو
جوان اعتراف کرد ،افزود :قاتل گفته است که برای عادی جلوه
دادن سرقت ،به محل زندگی این  ۲جوان رفته و با خارج
کردن شیلنگ گاز باعث آتش سوزی این خانه و سوختن این
 ۲جوان  ۲۲و  ۲۵ساله شد.
فرمانده انتظامی صومعه سرا با اشاره به اینکه قاتل به مقامات
قضایی تحویل شد ،متهم اهل صومعه سرا است و به مواد
مخدر روان گردان شیشه اعتیاد دارد.
شعبانی گفت :این متهم همچنین  ۴فقره سابقه سرقت خودرو
و تجهیزات داخل خودرو را نیز دارد.

تعیین  16جایگاه توزیع
میوه شب عید در رشت

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن:

ن ها در اختیار مصدومان تصادفات رانندگی است
ت بیمارستا 
 ۳۰درصد تخ 

(ادامه از صفحه )1
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن با تأکید بر اینکه همکاران ما موظفاند موتور
موتورسواران بدون کاله ایمنی را به پارکینگ تحویل دهند گفت :از بزرگترها و والدین تقاضا
میکنیم که در این مهم به ما و جامعه خود کمک کنند تا این نگرانیها ،دغدغهها و هزینهها و
آسیبها به حداقل برسد.
محمدی بیشتر جانباختگان در سال جاری و سال گذشته را عابرین پیاده عنوان کرد و
خاطرنشان کرد ۷۵ :درصد متوفیان حوادث جادهای بیشتر موتورسواران و عابران پیاده هستند
این تعداد بومی استان بوده و تعداد معدودی غیربومی بوده که نیاز به تالش و همت بیشتری
دارد.
وی با بیان اینکه کاهش تلفات و خسارات جادهای قابلپیشگیری است گفت :حدود دوازده
سال پیش که تعداد کشتهشدگان در تصادفات بیست هشت هزار نفر در سال بوده که اقدامات
سازمانهای مختلف ازجمله پلیس منجر شد تا عدد کشتهها به زیر  ۱۷هزار نفر رسیده و نشان
از اهمیت پیشگیری است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن پلیس ،آموزشوپرورش ،وزارت راه و وزارت بهداشت را
سازمانهای مرتبط به پیشگیری از تلفات جادهها عنوان کرد و افزود :بهداشت در حوزه تقویت
بیمارستانها اورژانسها میتواند در کاهش تلفات جادهای کمک کنند و البته رانندگان بیشتر
از همه باید در رعایت قوانین دقت عمل کرده تا شاهد کاهش تلفات جادهای باشیم.
محمدی با بیان اینکه پلیس از  ۲۵اسفند  ۹۷تا  ۱۷فروردین  ۹۸آمادهباش کامل است گفت:
همیاران پلیس نیز در این آمادهباش به پلیس آمده تا در کاهش تلفات جادهای سهیم باشند
و ما از رانندگان تقاضا میکنیم به تذکرات همیاران پلیس بهدقت توجه کنند .رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی گیالن با تأکید بر اینکه عالوه بر خودروهای سازمانی ،بیش از صد دستگاه
خودرو غیرسازمانی با تدبیر استاندار محترم تحت عنوان گشت نامحسوس در جادهها خواهد بود
افزود :پلیس خودروهایی که باالی میلیون تومان تخلف داشت را تا پایان نوروز توقیف نمیکند
اما این عیدی پلیس به رانندگان نباید منجر به افزایش تخلفات رانندگان شود.
محمدی بابیان اینکه پنج هزار تصادف فوتی ثبت شده که نصف متوفیان در تصادف تقصیری
نداشتند افزود :این آمار قابلتأمل نشان از این است که رانندگان حق ندارند با عدم رعایت قانون
جان دیگران را مورد به خطر بیندازند.

وی با بیان اینکه گیالن بهعنوان استان گردش پذیر شناخته میشود گفت :تخلفات رانندگی زیر
نگاه ذرهبین پلیس در جادهها و شهرها قرار خواهد داشت و پلیس با قدرت هرچهتمامتر برای
کاهش تلفات انسانی در جادههای تالش میکند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن با بیان اینکه اگر پلیس جریمه و تذکری به رانندگی
میدهند خدا میداند که همه باهدف حفظ آرامش در سفرها و حفظ جان انسانها است افزود:
از همه مردم و رانندگان عزیز تقاضا میکنیم که در این حوزه به پلیس کمک کرده تا آمار تلفات
جانی و تصادفات کاهش پیدا کند.
محمدی از ابالغ رعایت ادب و احترام به همکاران پلیس خبر داد و بیان کرد :از همه رانندگان
هم تقاضا میکنم با همکاران ما با احترام رفتار کرده چراکه هدف همکاران ما حفظ آرامش و
افزایش ایمنی باهدف حفظ جان مسافران نوروزی است.
وی با بیان اینکه بعضی از چهرههای کشوری نیز با بیاحترامی با همکاران ما رفتار کرده ،فیلم
گرفته و آن را نشر دادهاند گفت :همکاران ما فرزندان خود شما هستند و هدفشان حفظ آرامش
در مسافرتهای نوروزی و افزایش ایمنی خانوادههای ایران اسالمی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن با اذعان به اینکه پلیس یار مهربان و مقتدر در برخورد با
تخلفات برای حفظ جان مردم در خطرات است تصریح کرد :مردم ما شایسته بهترینها هستند،
مردمانی که در سختترین شرایط اقتصادی پای آرمانهای انقالب ایستاده و با حضور خود در
 ۲۲بهمن خط و نشانی برای دشمنان دیرینه نظام و اسالم کشیدند و ثابت کردند که دشمن در
مورد مردم ایران کورکورانه نظر میدهند لذا باید دست این مردم را بوسید و قدر آنها را دانست.
وی بابیان اینکه در آزادراه رودبار با تراکم جمعیت مواجه خواهیم بود افزود :ما در برخی از
شهرها مانند رشت کمربند شهری نداریم که امیدواریم این مسئله نیز با تدبیر و همکاری همه
سازمانها برطرف شود.
محمدی بابیان اینکه زیرساختها هنوز مطلوب نیست خاطرنشان کرد :مراکز تعویض پالک و
مراکز ترخیص نیز در ایام تعطیالت برای خدماتدهی به مسافران نوروزی باز است و مسافران
میتوانند با خیالی آسوده از این خدمات برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه اثاثکشی منزل نیز در ایام نوروز باید با هماهنگی پلیس انجام شود گفت:
خودروهایی که در حال اثاثکشی باشند اگر مجوز از پلیس نداشته باشند با برخورد همکاران
نیروی انتظامی و پلیس مواجه میشوند لذا اخذ مجوز در اثاثکشی ضروری است.

گیالن امروز -رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت گفت 16 :جایگاه ویژه
توزیع میوه شب عید با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ،در
این کالنشهر در نظر گرفته شده است.
محمدرضا نظری با بیان این که در  16جایگاه در نظرگرفته
شده در رشت میوه شامل سیب و پرتقال توزیع می شود،
افزود :توزیع میوه شب عید در این جایگاه ها از ساعت  9صبح
بیست و پنجم اسفندماه جاری آغاز می شود ،ضمن اینکه در
بازارچه های تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت نیز میوه با قیمت
مناسب و کیفیت مطلوب عرضه خواهد شد.
وی جانبازان روبروی ترمینال خط کناره اتحادیه تعاونی
روستایی رشت ،کمربندی خرمشهر جنب مجتمع مروارید،
بلوار نماز جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه سه،
بوستان ملت خیابان شهید احمدزاده روبروی بیمه پاسارگاد،
بلوارمعلم میدان سرگل ،جاده فومن حافظ آباد روبروی مسجد
امیر المومنین (ع) ،حمیدیان شهرک حمیدیان میدان غدیر و
میدان جهاد جنب مدرسه معرفت نو را از جایگاه های توزیع
میوه شب عید در رشت ذکرکرد.
وی ادامه داد :ضیابری  2جنب بازارچه پایتخت ،فلکه رازی
جنب آتش نشانی ،پل طالشان مسکن مهر جنب شهرداری
منطقه پنج مسکن مهر ،میدان توشیبا جنب مصلی ،خیابان
رسالت روبروی صدا و سیما جنب مرکز توسعه نوغانداری
کشور ،خیابان امام خمینی (ره) خیابان شهید باهنر ،خیابان
پرستار سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و
خیابان سعدی جنب بانک ملی شعبه شهرداری رشت از دیگر
جایگاه هاست.

هنرجویان پیانو در الهیجان
فرهیختگی آفریدند

گیالن امروز -هنرجویان یکی از آموزشگاه های موسیقی
الهیجان با اجرای قطعات زیبا و شیک از پیانوی کالسیک و
مدرن ،ترکیبی از فرهیختگی فرهنگی و رنگ ها را به نمایش
گذاشتند.
همایش کنسرت پیانو پنجشنبه شب به سرپرستی محمد
جمشیدی با حضور جمعی از مردم و اولیاء هنرجویان به اجرا
در آمد که بیش از 30هنرجو با هارمونی رنگ لباس ها ،نظم
و ادب هنری پشت دستگاه کیبورد قرار گرفتند و قطعاتی از
پیانو را اجرا کردند که حاضران به وجد آمدند.
مهمترین صحنه این کنسرت عالوه بر اجرای قطعات زیبا و
لوکس پیانو  ،نحوه پوشش و ترکیب رنگ های زیبا و قشنگ
 ،ادب و شخصیت فرهنگی و فرزانگی هنرجویانی بود که به
اجرای برنامه پرداختند.
تک نوازی و دو نوازی زیبای هنرجویان و ترکیب رنگ لباس
ها با هارمونی قطعات اجرا شده نشان داد که هنر در منطقه
سیاهکل و الهیجان ریشه عمیق و دیرینه دارد و در نسل
های این سرزمین چون آب های زالل چشمه ساران آن جاری
است و می تواند همچون رنگ گل های طبیعی و قشنگ برای
همگان دلربایی و جذابیت داشته باشد و لذتی آسمانی را به
مخاطبان هدیه کند.
مدیر این آموزشگاه موسیقی در حاشیه این کنسرت به
خبرنگار ایرنا گفت :برگزاری اینگونه همایش ها برای تقویت
حس اعتماد به نفس هنرجویان و خانواده های آنها و هویت
بخشی فرهنگی به هنرجویان بسیار مفید و اثرگذار است تا
بتوانند با اطمینان بیشتری در این وادی گام بردارند.
محمد جمشیدی افزود :اثرگذاری موسیقی در فرهنگ جامعه
ما زیاد است و می توان ادعا کرد که بسیاری از معضالت
اجتماعی با موسیقی درمانی قابل حل است.
وی خاطرنشان کرد :مهمترین اثربخشی اجتماعی موسیقی در
هنرجویان و نوجوانان شرکت کننده در کالس های موسیقی
موضوع تربیتی است که موسیقی با هویت بخشی فرهنگی و
تشخص به آنان عالوه بر آراستگی ظاهری آنچنان شخصیتی
می یابند که می توانند با بسیاری از معضالت اجتماعی که
امروز گریبانگیر نسل جوان شده  ،مواجه و به راحتی سرفراز
بیرون بیایند.

