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به  اشاره  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون   
آنفلوانزا در این  ابتال به ویروس  شناسایی هزار و ۳۵۰ مورد 
استان، گفت: از این تعداد ۴۰۱ نفر در مراکز درمانی بستری 
شیوع  و  سرما  فصل  آغاز  به  اشاره  با  مهرابیان  شدند.فردین 
ویروس آنفلوانزای فصلی، اظهار کرد: شهروندان می توانند با 
رعایت بهداشت فردی از ابتال به ویروس آنفلوانزا پیشگیری 
شیوع  شاهد  زودتر  ماه  یک  امسال  اینکه  بیان  با  کنند.وی 

آنفلوانزای در سطح کشور و استان گیالن هستیم، افزود: امسال 
استان گیالن  انفلوانزا در  به ویروس  ابتال  هزار و ۳۵۰ مورد 
شناسایی شده است.  معاون بهداستی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن با اشاره به بستری شدن ۴۰۱ نفر از مبتالیان به ویروس 
آنفلوانزا در مراکز درمانی، گفت: در سال گذشته هزار و ۴۹۶ مورد 
ابتال شناسایی شده بود که از این تعداد ۱۳۷ مورد بستری شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت مسایل بهداشتی از سوی شهروندان 

به ویژه در فضای عمومی، تصریح کرد: شستن مرتب دست ها، 
نگهداشتن دهان و بینی با دستمال در مواقع زدن عطسه و 
انداختن دستمال آلوده داخل سطل زباله در جلوگیری از انتقال 
ویروس آنفلوانزا موثر خواهد بود.مهرابیان همچنین تأکید کرد: 
بیماران قلبی، دیابتی، تنفسی، سالمندان، کودکان، زنان باردار، 
دیالیزی و بیمارانی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند باید 

موارد بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنند.

مدیرکل ارشاد گیالن:

پیوند میان سنت و مدرنیته شاهکار 
استاد »صالحی« در سرودن شعر بود

 مدیرکل ارشاد گیالن »بهمن صالحی« را یکی از بنیانگذاران غزل نو در شعر فارسی دانست و گفت: 
پیوند میان سنت و مدرنیته شاهکار استاد بهمن صالحی در سرودن شعر بود. فیروز فاضلی در مراسم 
وداع با پیکر استاد »بهمن صالحی« شاعر پرآوازه گیالنی در مجتمع فرهنگی هنری خاتم االنبیا رشت، 
اظهار کرد: بهمن صالحی در دهه ۴۰ با سرودن »افق تاریک تر« و »باد سرد شمال« در آسمان شعر 
ایران درخشید.وی با بیان اینکه دو واژه مرگ و زندگی بن مایه تکرار شدنی و پر بسامد در تاریخ بشری 
است، افزود: مرگ خود از چهار مقوله و یا مرحله تشکیل می شود.مدیرکل ارشاد گیالن مرگ جسمانی 
را یکی از این مقوله ها نام برد و گفت: چنین مرگی برای هر فرد در یک ثانیه رخ می دهد.وی در ادامه 
زندگی پس از مرگ را مرحله دیگری دانست و تاکید کرد: منظور از مرگ همین مرحله است.فاضلی با 
بیان اینکه اهتزار یکی دیگر از مقوله هایی است که در مورد مرگ بیان می شود، اظهار کرد: این بخش 
از زندگی بسیار مهم است زیرا می توانیم به تمام اعمال و رفتاری که انجام داده یا نداده ایم فکر کنیم.

وی با اشاره به نفس آن را مرحله یا مقوله چهارم در مورد مرگ عنوان و کرد و افزود: در هیچ کجای 
دنیا به انسان درون گرایی را آموزش نمی دهند بلکه در نخستین گام از ما همراهی با نفس را می خواهند 
زیرا نفس جمع بین مرگ و زندگی است.فاضلی با بیان اینکه اگر جاده زندگی بی انتها نبود هرگز ما در 
آن نقش آفرینی نمی کردیم، گفت: مرگ هنر آفرین است و همه تالش ما این است که در این جاده 
هنرنمایی کنیم.وی با تأکید بر اینکه هنر در محدودیت ایجاد می شود، تصریح کرد: مرگ محدود کردن 
جاده زندگی است که هنر آفرینی می کنند اگر مرگ نبود به این اندازه در این جاده محدود که زندگی نام 
دارد نقش آفرینی نمی کردیم.مدیرکل ارشاد گیالن با بیان اینکه بهمن صالحی یکی از بنیانگذاران غزل 
نو در شعر فارسی است، اظهار کرد: وی کسی است که بین دعوای سنت و مدرنیته نقش میانجی را ایفا 
کرد و بزرگترین شاهکار وی نیز ایجاد پیوند میان سنت و مدرنیته بود به همین دلیل آثارش ماندگار است.

 استاندار گیالن با تأکید بر لزوم برخورد با مفاسد، گفت: اگر قانون معیار عملکرد 
مسئوالن و مردم قرار گیرد زمینه رشد و توسعه جامعه فراهم می شود. ارسالن 
زارع در آیین معارفه و تکریم دادستان عمومی و انقالب گیالن در سالن اجتماعات 
دادگستری با بیان اینکه مولفه امنیت مهمترین رکن توسعه جامعه است، اظهار 
کرد: اهمیت حفظ و استمرار امنیت در پناه قوه قضاییه بی طرف، کارآمد و متشکل 

از نیروهای عالم در رفع مفاسد، مبارزه با مجرمان و ایجاد عدل نقشی موثر و بی 
بدیل دارد.استاندار گیالن استمرار اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران را در گرو 
حمایت و اتحاد مردم و خدمتگزاران عنوان کرد و افزود: در گیالن بواسطه وحدت 
و همدلی مردم، اعضای شورای تامین و سایر مسئوالن، شاخص های امنیت در 
مرتبه خوبی قرار دارد.وی با بیان اینکه احترام به حقوق شهروندی در سالم سازی 

جامعه نتایج خوبی بدنبال دارد و منجر به کاهش آسیب های اجتماعی می شود، 
گفت: باید برای احیای سرمایه های اجتماعی و امیدآفرینی مردم تالش کرد که 

برخورد با مفسدین اقتصادی نقش مهمی در این راستا دارد.
زارع در ادامه تصریح کرد: اگر مردم قانون را معیار عملکرد و مسئوالن خود را 

موظف به رعایت قانون بدانند رشد و توسعه جامعه افزایش می یابد.

استاندار گلستان:
حضور مردم در عرصه های مختلف 
مسئولیت مدیران را سنگین تر می کند

استاندار گلستان گفت: حضور متعهدانه مردم در عرصه های 
مختلف مسئولیت مدیران را سنگین تر می کند. هادی حق شناس 
اقتصادی کشور بسیار قوی است و دشمنان  بنیان  اظهارکرد: 
انقالب آرزوهای بیهوده خود را به گور خواهند برد.وی با اشاره 
به اهمیت جایگاه مردم در نظام جمهوری اسالمی افزود: برخورد 
با مردم باید با احترام صورت گیرد و مسئوالن و مدیران علیرغم 
تمامی کمبودها باید از مردم حمایت کنند.حق شناس بیان کرد: 
جمهوری اسالمی علی رغم فشارها و تحریم های دشمنان طی 
۴۰ سال گذشته در بسیاری از بخش ها خصوصا بخش های 
علمی حائز رتبه های برتر شده است.استاندار گلستان خاطرنشان 
کرد: مردم استان تحت فشار هستند و مشکالت اقتصادی دارند 
اما بخاطر نظام و انقالب در صف اغتشاشگران قرار نگرفتند و این 
موضوع مسئولیت مدیران را سنگین تر می کند.حق شناس یادآور 
شد: مردم به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع هستند و امروز بیش 
از هر زمان دیگری باید رفع مشکالت مردم مورد توجه باشد.وی 
گفت: باید توجه داشته باشیم که همیشه حق با ارباب رجوع و 
مردم است و باید در جهت جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه 

های اجتماعی تالش کنیم.

رئیس پلیس آگاهی گلستان:
باند سرقت از سالمندان دستگیرشدند

 رئیس پلیس آگاهی گلستان با بیان این که باند سرقت از سالمندان 
دستگیر شدند، از کودک آزاری منجر به فوت در گلستان خبرداد.

سرهنگ مجتبی مروتی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طی 
اقدامات پلیسی باند چهار نفره سرقت از افراد سالمند در گلستان 
دستگیر شدند.وی با بیان این که این افراد به ۲۶ فقره سرقت در 
سطح استان اعتراف کرده و شکات آن ها هم شناسایی شدند، 
افزود: سارقان اهل یکی از استان های شرقی کشور هستند.مروتی 
با اشاره به این که ۱۶ فقره سرقت در گرگان به وقوع پیوسته است، 
گفت: این افراد، سالخوردگان را سوار تاکسی کرده و با ترفندی 
کیف آن ها به سرقت می بردند.وی همچنین از یک کودک آزاری 
که منجر به فوت شد، خبرداد.مروتی توضیح داد که پسر ۶ ساله در 
اواخر شهریور در گنبدکاووس در بیمارستان فوت کرد که عالئم 
ضرب و شتم بر روی بدن وی وجود داشت.وی بیان کرد: بعد از 
بررسی ها مشخص شد که مادر بچه که معتاد بوده در خانه مواد 
اقدام به زدن کودک  با مصرف مواد دچار توهم شده و  فروش 
خود می کند.رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت که عالوه بر مادر، 
فروشنده مواد هم کودک آزاری مشارکت داشته است.مروتی اضافه 
کرد: بدن نیمه جان کودک به بیمارستان منتقل ولی به دلیل شدت 
این ماجرا مادر و مواد  جراحات فوت می کند.وی گفت که در 

فروش دستگیر شدند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان:

طرح تفصیلی ویژه برای
 مناطق لسی گرگان تهیه شود

 مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: طرح تفصیلی ِویژه برای مناطق لسی گرگان تهیه شود.
سیدرضا قادری اظهارکرد: طی سال جاری ۴۱ زلزله به بزرگی بیش از  سه ریشتر در گلستان به 
وقوع پیوست که یکی از آن ها ۴.۲ ریشتر بود.وی افزود: این تعداد زلزله نشان می دهد که باید 

عالوه بر اقدامات سازه ای، آمادگی الزم برای مواجه با زلزله را داشته و رفتار خود را ارتقا دهیم.
قادری بیان کرد: مانور زلزله از سال ۸۱ در سطح مدارس اجرا شده و وزارت کشور، وزارت علوم، 
آموزش و پرورش، هالل احمر، صداوسیما و پژوهشگاه بین المللی زلزله در آن نقش دارند.وی 
گفت: از سال ۹۴ طرح مدرسه ایمن؛ جامعه تاب آور اجرا شده که عالوه بر آموزش در سطح 
مدارس آموزش محله های اطراف مدرسه را هم مد نظر دارد.قادری با بیان این که روی خط 
زلزله و حرائم آن محدودیت ساخت و ساز وجود دارد، ادامه داد: در طرح های تفصیلی که برای 
شهرها و روستاها تهیه می شود، نحوه ساخت و ساز و نوع مصالح تعریف می شود.وی با اشاره 
به این که شهرداری ها و دهیاری ها متولی صدور پروانه هستند، گفت: تپه های لسی در گرگان 
وجود دارد که از لحاظ ساختگاهی برای احداث ساختمان های بلند مرتبه مناسب نیستند و اگر  
قرار است ساخت و سازی انجام شود باید از شمع استفاده شود که صرفه اقتصادی ندارد.قادری با 
بیان این که در نقاطی که ممنوعیت ساخت دارد پروانه صادر شده و ساخت و ساز می شود، گفت: 
قوانین و ممنوعیت ها را به مراجع صدور پروانه شهرداری و راه و شهرسازی و همچنین دادستانی، 
دادگستری، بازرسی و غیره اعالم کرده ایم و خواستیم که طرح ویژه تفضیلی برای این مناطق 
تهیه شود.وی تصریح کرد که قوانین و الزامات ساختمان ۱۰۰ درصد در ساختمان سازی رعایت 
نمی شود.قادری گفت که اکثر خانه هایی که در سیل خسارت ۱۰۰ درصدی دیدند در حریم و 

بستر روخانه ها احداث شده بودند.

معاون سازمان صمت گلستان اعالم کرد:
ممنوعیت هرگونه افزایش

 قیمت در خدمات سیستم سی ان 
جی گلستان

 معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
گلستان گفت: با هرگونه افزایش قیمت در خدمات سیستم سی ان 
جی برخورد خواهد شد.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، 
کرد:  اظهار  اصغری  اصغر  علی  گلستان،  استان  تجارت  و  معدن 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن رصد 
با هرگونه  از تمامی مراکز توزیع  بازار و کسب اطالعات  و پایش 
افزایش قیمت در خدمات سیستم سی ان جی برخورد خواهندکرد.

معاون سازمان صمت گلستان افزود: با توجه به اجرای طرح مدیریت 
مصرف و منطقی سازی قیمت سوخت، وفق گزارشات واصله برخی 
افراد سود جو با سوء استفاده از تقاضای برخی صاحبان خودرو جهت 
دریافت خدمات مربوط به سیستم سوخت سی ان جی، نسبت به 
افزایش قیمت در قطعات و خدمات نصب اقدام کرده اند که هرگونه 
افزایش قیمت ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.اصغری 
با سازمان  گرفته  انجام  اساس هماهنگی های  بر  گفت: همچنین 
اولویت برخورد و  این پرونده ها در  به  تعزیرات حکومتی رسیدگی 

صدور رای قرار خواهد گرفت.

از اعضای  ، برخی  در نشست شهردار رشت 
سازمان  سرپرست  و  شهر  اسالمی  شورای 
منطقه  مخابرات  مدیر  با  شهرداری  فاوای 
گیالن راه های همکاری مشترک مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
نشست  این  در  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
دکتر احمد رمضانپور در سخنانی با تاکید بر 
دارای  اینکه مخابرات منطقه گیالن همواره 
نیروهای متخصص و باتجربه بوده و هست 
گفت: در دهه شصت در مخابرات ایران تحولی 
کمیسیون  پیوست.رئیس  وقوع  به  چشمگیر 
توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت 
با ابراز امیدواری به اینکه به امید خدا مسائل 
مالی، فنی و نگهداری زیرساختهای مخابرات 
رفع شود، افزود: مردم تشنه خدمت هستند و 
این طبیعی است که خدمات به روز نیازمندند 
احساس  فیبرنوری  زمینه  در  دلیل  همین  به 
می کنم باید کاری انجام شود تا این شبکه 

یابد.وی  گسترش  مردم  های  خانه  در  به 
هم  را  مخابراتی  های  دکل  تجمیع  موضوع 
مهم دانست و گفت: پیش از این هم در زمینه 
تجمیع دکل ها با مخابرات به توافقهایی رسیده 
بودیم.دکتر رمضانپور خطاب به مدیر مخابرات 
منطقه گیالن گفت: اگر همین دو کار در زمان 

مدیریت شما انجام شود، کارنامه ای درخشان 
در گیالن خواهید داشت.شهردار رشت هم با 
اشاره به زیبایی ها و چشم اندازهای بکر شهر 
رشت، گفت: باید در زمینه تجمیع آنتن های 
مخابراتی به شکل جدی به اتفاق نظر برسیم.

من  کرد:  تاکید  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 

این  ساماندهی  و  هم  همکاری  با  امیدوارم 
موضوع، شهر رشت از نظر سیما و منظر چهره 
ای آماده تر و بهتر برای جذب و جلب گردشگر 
پیدا کند و با اصالح این وضعیت بر زیبایی 
شهر بیافزاییم.وی ادامه داد: توسعه مخابراتی 
و ارتباط از طریق شبکه فیبرنوری می تواند 
آلودگی هوا  به کاهش تردد شهری، کاهش 
و کاستن سفرهای درون شهری بیانجامد و 
مدیریت شهری همواره پشتیبان چنین برنامه 
مدیر  پارسایی  علیرضا  است.مهندس  هایی 
نشست  این  در  گیالن هم  منطقه  مخابرات 
ضمن استقبال از نظرات ارائه شده بر تجمیع 
دکل های مخابراتی تاکید کرد و خواستار ارائه 
اپراتورهای  کردن  مجاب  و  مشخص  طرح 
مختلف در راستای اجرای این طرح شد.گفتنی 
سرپرست  عسکری  نشست  این  در  است 
سازمان فاوای شهرداری و علیرضا قانع مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز 

حضور داشتند.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید شهرستان رضوانشهر برگزار شد

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان رضوانشهر با 
حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن برگزار 
شد .به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان 
گیالن ، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
رضوانشهر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
گیالن برگزار شد . معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
گیالن ضمن تشکر از زحمات مدیران استانی و شهرستانی در 
راستای اشتغال و حمایت از تولید گفت: وظیفه ما در مقام اجرایی 
این است که در جهت رفع مشکالت مردم در همه زمینه ها 
شهرستان  افزود:  صفت  باشیم.فرزام  داشته  مضاعف  تالش 
رضوانشهر سرمایه های بی نظیری در حوزه اشتغال و تولید دارد 
که باید از آن در جهت رشد و شکوفایی منطقه استفاده کنیم 
.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن گفت: پروژه 
های باالی ۷۰ درصدی حوزه صنعت، جهاد و میراث فرهنگی 
استان که به بانک ها ابالغ شده اند باید به صورت ویژه مورد 
توجه و پیگیری قرار گیرند و مدیران بانک ها نیز با فراخوان 
صاحبان این واحدها، نسبت به رفع موانع موجود اقدام نمایند تا در 
پایان سال شاهد تحول در این حوزه باشیم .فرماندار رضوانشهر 
نیز در ابتدای این نشست ضمن تشکر از حمایت ها و پشتیبانی 
های مدیران استانی در راستای رفع موانع تولید گفت: بنا به دستور 
استاندار محترم، شاهد تحول در زمینه سرمایه گذاری و تولید در 
بخش های مختلف هستیم.محمد مهدی مظفری در ادامه به 
وضعیت بنگاه های اقتصادی این شهرستان اشاره و خاطرنشان 
کرد: از مجموعه ۴۳ واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در 
این منطقه، تعداد ۴۳ واحد با بکارگیری تقریبی ۱۲۰۰ نفر نیروی 
انسانی مشغول فعالیت می باشند.فرماندار رضوانشهر افزود: طرح 
با  واحد   ۱۵ تعداد  شهرستان  این  در  ایجادی  اقتصادی  های 
پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد و اشتغال ۱۰۵ نفر می باشد.به گفته 
وی در حوزه مشاغل خانگی پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، در 
حوزه سامانه کارا اشتغال روستایی و فراگیر مبلغ ۱۲۹ میلیارد و 
هفتصدو چهل و چهار میلیون ریال و در حوزه بوم گردی ۵ فقره 
به مبلغ ۱۳ میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون ریال پرداختی به 
متقاضیان انجام شده استمدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان گیالن ضمن تشکر از زحمات و پیگیری های همه اعضای 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ویژه استاندار گیالن ، 
از تالش در ایجاد رونق در واحدهای صنعتی راکد خبر داد و افزود: 
احیاء، ایجاد رونق، تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی کوچک 
و متوسط از اولویت برنامه های در دست اقدام شرکت شهرک 
های صنعتی گیالن است.وی با اشاره به جایگاه صنایع کوچک 
در تأمین بخش اعظمی از نیاز کشور به محصوالت داخلی، خاطر 
نشان کرد: رشد صنایع کوچک مشکالتی از قبیل بیکاری و توزیع 

ناعادالنه درآمد را به طرز صحیحی مدیریت می کند.

رئیس اتحادیه خبازان گرگان:
توزیع کیسه پارچه ای بین نانوایان 
گرگان نیازمند فرهنگ سازی است

 رئیس اتحادیه خبازان از اجرای طرح توزیع کیسه های پارچه ای 
بین نانوایان گرگان خبر داد و گفت: تا به حال بین ۵۰ نانوایی در 
گرگان این کیسه ها توزیع شده ولی گسترش آن نیازمند فرهنگ 
سازی است.حمید مقیمی از اجرای طرح توزیع کیسه های پارچه ای 
بین نانوایان گرگان خبر داد و اظهار کرد: توزیع کیسه های پارچه ای 
بین نانوایان تقریبا اجرا شده و ما در تالشیم که کیسه های با کیفیت 
تری را تایید کنیم. رئیس اتحادیه خبازان گرگان با بیان این که توزیع 
کیسه پالستیکی در بقیه نانوایی هایی ها به جز نانوایی های لواش 
ممنوع است، افزود: توزیع این کیسه ها از ابتدای آذر ماه آغاز شده 
و تا به حال بین تقریبا ۵۰ نانوایی در گرگان توزیع شده است.وی 
در خصوص عدم اجرای این طرح در نانوایی های لواش گفت: این 
طرح در نانوایی لواش قابلیت اجرا ندارد چون باید سرد شود و داخل 
کیسه پالستیکی گذاشته شود و دلیل اجرای این طرح، سرطان زا 
بودن نان داغ در کیسه های پالستیکی بود که بیشترین آسیب را 
به مردم می زد.مقیمی ادامه داد: قیمت این کیسه ها برای مصرف 
کنندگان زیر چهار تومان است، قابل شستشو هستند و دوام و کیفیت 
مناسبی دارند.وی افزود: این طرح سال ۸۸ نیز به صورت رایگان اجرا 
شد که استقبال نشد اما در حال حاضر باید فرهنگ سازی از طریق 
رسانه صورت گیرد.مقیمی خاطر نشان کرد: نانواها برای دریافت 
این کیسه ها باید به شرکت تعاونی مراجعه کنند، عالوه بر اتحادیه، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان و فرمانداری بر اجرای طرح 

نظارت و پیگیری دارند.

استاندار گیالن: 

رشد و توسعه جامعه در گرو رعایت قانون از سوی مسئوالن و مردم است

در نشست شهردار رشت ، برخی از اعضای شورای اسالمی شهر و سرپرست سازمان فاوای شهرداری با مدیر مخابرات منطقه گیالن :

راهکارهای همکاری مشترک شهرداری رشت و مخابرات گیالن 
بررسی شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبرداد:

شناسایی 13۵0 مورد ابتال به آنفلوانزا در گیالن

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
عبدالرضا دادبود در تشریح برنامه های هفته فرهنگی گرگان 
که مصادف با تشرف امام حسن عسکری )ع( به این شهر 
است، اظهارکرد: برنامه های متنوع و مختلفی برای گرامیداشت 
این هفته پیش بینی شده که با حمایت شورای اسالمی شهر 
شهر  فرهنگی سطح  دستگاه های  برخی  همراهی  و  گرگان 
توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان 

اجرا می شود.
وی با اشاره به روزشمار هفته فرهنگی گرگان اعالم کرد: روز 
شنبه ۹ آذرماه امسال به نام »گرگان ، شهر دوستدار والیت« و 
روز یکشنبه » گرگان، شهر اخالق و رفتارهای زیبا« مزین شده 
است. همچنین دوشنبه » گرگان ، سرزمین چهره های ماندگار«، 
روز سه شنبه » گرگان، شهر دارالمومنین«، روز چهارشنبه » 
گرگان، شهر جاذبه های فرهنگی، مذهبی و گردشگری«، روز 
پنج شنبه ۱۴ آذرماه »گرگان، شهری که دوستش دارم«، روز 
جمعه ۱۵ آذرماه نیز »گرگان، شهر نشاط، سالمتی و پویایی« 
و روز شنبه ۱۶ آذرماه نیز »گرگان، شهر مفاخر و فرهیختگان« 

نامگذاری شده است.
هفته  در  برنامه  از ۱۱۰  بیش  اینکه  بیان  با  گرگان  شهردار 
می شود،  برگزار  شهر  مختلف  محله های  در سطح  فرهنگی 
افزود: در این هفته برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی، 

قرآنی، جشنواره ها، نمایشگاه ها و غیره در گرگان اجرا می شود.
وی با اشاره به برخی برنامه های شاخص در هفته فرهنگی 
با قرآن کریم به مدت ۷ روز در  گرگان گفت: محفل انس 
سالن ورزشی امام خمینی )ره( شهر گرگان برگزار خواهد شد، 
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و قاریان برتر و ممتاز 
گرگان ساعت ۱۴ تا ۱۷ در هفته فرهنگی برنامه ریزی شده 
است.جشن بزرگ والدت »خورشید یازدهم« نیز یکی دیگر از 
برنامه های هفته فرهنگی گرگان است که شهردار گرگان زمان 
برگزاری آن افزود: این برنامه به صورت متمرکز در روز پنج 

شنبه ۱۴ آذرماه در پارک شهر گرگان برگزار می شود.
دادبود ادامه داد: برگزاری تور گرگان گردی در بافت تاریخی 
شهر، اجرای برنامه های هفت شب، هفت مسجد، مسابقات 
کتابخوانی مجازی، برپایی نمایشگاه سوغات و صنایع دستی 
و برگزاری شب شعر از دیگر برنامه ها برای گرامیداشت هفته 

فرهنگی گرگان است.
وی گفت: با همکاری آموزش و پرورش گرگان و خانه های 
فرهنگی مسابقه روزنامه دیواری، انشاء و نقاشی در مدارس شهر 
برگزار خواهد شد و جشنواره  کودکانه ویژه معلوالن و بیماران 
خاص و جشنواره غذا همراه با کارگاه آموزشی نیز در این هفته 

برگزار می شود.
شهردار گرگان با بیان اینکه برنامه های ورزشی متنوعی برای 

این هفته پیش  بینی شده است، اظهارداشت: برگزاری المپیاد 
دوچرخه سواری،  همایش  خاص،  بیماران  و  معلوالن  ویژه 
مسابقات والیبال محالت، جشنواره بازی های بومی و محلی، 
مراسم شبی با پهلوانان در زورخانه پوریای ولی و مسابقات 

تکواندو از برنامه های این بخش خواهد بود.
در هفته فرهنگی گرگان برنامه های دیگری همچون ورکشاپ 
کودکان،  و  مادران  سالمت  کارگاه  تذهیب،  و  خوشنویسی 
کارگاه های پیشگیری از دیابت و تغذیه کودک نیز در این ایام 

برگزار می شود.
گفتنی است در سال ۲۵۵ هجری قمری یکی از اهالی گرگان 
به نام جعفربن شریف جرجانی عازم مکه می شود در این راه به 
سامرا می رود تا وجوهات شرعی مردم منطقه را به امام حسن 
عسکری )ع( تقدیم کنند، امام می فرمایند: به شهرت برگرد، 
۱۹۰ روز بعد مصادف با صبح روز جمعه )سوم ربیع الثانی( به 
موطن خودت میرسی، به مردم اعالم کن من غروب همان 
روز نزد مردم آن منطقه خواهم آمد که این امر محقق می شود.

امام حسن عسکری )ع( در روز جمعه ای که وعده داده بودند به 
منطقه می آیند و تعدادی از بیماران را شفا می دهند.

روز حضور امام حسن عسکری )ع( تا روز والدت این امام همام 
در هشتم ربیع الثانی از دی ماه سال ۹۶ به عنوان هفته فرهنگی 

گرگان نامگذاری شده است.

شهردار گرگان  خبرداد:

اجرای 110 برنامه در هفته فرهنگی گرگان

نگرانی رانندگان سرویس مدارس
 در گلستان از بابت عدم برخورداری 

از سهمیه سوخت
 اصالح قیمت بنزین طی روزهای گذشته موجب دغدغه مندی 
اقشار مختلفی در سطح جامعه شد، اگر چه مسووالن امر این 
اطمینان خاطر را به مردم داده اند که با هرگونه افزایش قیمت 
ناشی از سهمیه بندی سوخت برخورد خواهند کرد با این وجود 
هنوز برخی افراد به خصوص افرادی که در حوزه ناوگان حمل 
و نقل مشغول به فعالیت هستند به لحاظ اصالح قیمت بنزین 
شهری  درون  نقل  و  حمل  از  گروه  دارند.یک  دغدغه هایی 
نخست  ساعات  در  که  می دهند  تشکیل  مدارس  سرویس  را 
بعد از مصوب شدن قیمت بنزین از سهمیه سوخت یارانه ای 
برخوردار نبودند اما با پیگیری مسووالن متولی قرار بر آن شد 
که ۱۲۰ لیتر بنزین آن هم به صورت ریالی به حساب رانندگان 
مدارس واریز شود البته شرط برخورداری از این سهمیه ثبت نام 
در سامانه »سپند« است.مشکالت موجود در سامانه »سپند« 
این نگرانی را برای رانندگان سرویس مدارس ایجاد کرده که 
نمی توانند از سهمیه سوخت برخوردار شوند از سویی به گفته 
رانندگان سرویس مدارس این ۱۲۰ لیتر بنزین برای تردد در 
شهر کافی نبوده و کفاف هزینه های زندگی این قشر که اغلب 
زنان سرپرست خانوار می باشند را نمی دهد از این رو زمزمه هایی 
مبنی بر افزایش قیمت نرخ کرایه سرویس مدارس طی چند روز 

گذشته به گوش می رسد.
*افزایش سهمیه سوخت سرویس مدارس به 

شرط ثبت نام در سامانه »سپند«
در همین رابطه رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان 
با اشاره به تعداد رانندگان سرویس مدارس گرگان در گفت وگو با خبرنگار 
فارس  اظهار کرد: در گرگان یک هزار و ۱۱۸ نفر راننده مدارس با ۱۱ 
شرکت سرویس مدارس مشغول به فعالیت هستند از این تعداد تا به 
امروز ۶۷۰ نفر در سامانه »سپند« ثبت نام کرده اند، ۳۷۹ نفر ثبت نام 
تصریح  کمال غریبی  است.مهدی  اقدام  دست  در  نفر  و ۲۹۱  نهایی 
کرد: طبق دستورالعملی که رئیس پلیس راهور کشور ابالغ کرده است 
رانندگانی که گواهی نامه پایه سه یا دو دارند با یک سال سابقه می توانند 
راننده سرویس مدارس شوند این دستورالعمل ۳۱ شهریور ماه ابالغ و 
باعث شد تعداد ثبت نام ها در سامانه »سپند« زیاد شود.وی با بیان اینکه 
سامانه »سپند« برای نخستین بار در کشور در گرگان انجام می شود 
افزود: سامانه »سپند« یک نرم افزار مثمر ثمر برای خانواده ها، شرکت ها و 
رانندگان محسوب می شود چرا که توسط این نرم افزار مشخصات راننده 
و مسیر در نرم افزار قرار می گیرد و والدین می توانند از اطالعات مسیر 
و راننده آگاه باشند.رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
گرگان خاطرنشان کرد: طبق اصالحیه سهمیه بندی سوخت که از ۲۴ 
آبان اعالم شد در ابتدا هیچ سهمیه سوختی برای ناوگان حمل و نقل 
سرویس مدارس تعبیه نشده بود اما ظرف ۴۸ ساعت با پیگیری دوستان 
و مدیران شهری و کشوری موفق شدیم سهمیه را به ۱۲۰ لیتر برای 
خودروهای تک سوز و ۸۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز سرویس 
مدارس اختصاص دهیم، رانندگان سرویس مدارس اگر بخواهند از این 
سهمیه استفاده کنند حتما باید در سامانه »سپند« ثبت نام شده باشند و تا 

دهم آذر مهلت ثبت نام در سامانه »سپند« وجود دارد.


