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خالد نبی فراموش شده است
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بودجه شهرداری گرگان
تا رسیدن به ایده ال
فاصله زیادی دارد

نقضآشکارحقوق

شهروندی در معابر شهری
رئیس سازمان برنامه و بودجه گلستان گفت:
عدم وجود طرحهای مطالعاتی و س��اختار
س��رمایه ای مناسب سبب ایجاد سردرگمی
در پ��روژه ها می ش��ود .به گ��زارش مهر،
حس��ین پیشقدم در آیین اباغ بودجه سال
 ۹۷شهرداری گرگان اظهار کرد :بودجه سال
 ۹۷کشور ،در حمایت از بافتهای فرسوده
و حمل و نقل عمومی نگاه ویژهای داش��ته
اس��ت .وی گفت :هزار میلیارد تومان اعتبار
برای فضاهای عمومی شهری از بخشهای
مهم مصوبه بودجه در حوزه مدیریت شهری
اس��ت .پیش قدم اضافه کرد :ش��رایط حال
بودجه اس��تان هم منعطف به حوزه شهری
اس��ت و این نکته بسیار فرخنده است .وی
ادامه داد :در کمیته برنامهریزی شهرستان که
فرماندار ریاس��ت آن را برعهده دارد تاش
شده که تعامل و پیگیری بیشتری بین شورای
ش��هر گرگان و سایر دستگاههای اجرایی به
وجود آید .پیشقدم گفت :براساس ماده ۲۸
برنامه ششم مجوز برونسپاری وظایف دیده
ش��ده و امیدواریم بخش��ی از وظایف را به
ویژه به شهرداری گرگان منتقل کنیم .وی با
بیان این که اصاح ساختار اداری باید اتفاق
بیفتد ،افزود :س��رمایهگذاری م��ی تواند به
تحقق درآمد و درآمد پایدار کمک کند .پیش
قدم گفت :متاس��فانه عدم وجود طرحهای
مطالعاتی و س��اختار سرمایه س��بب ایجاد
سردرگمی شده و باید تاش شود تا از این
وضعیت جدا شویم .رئیس سازمان مدیریت
برنامهریزی گلستان در پایان اظهار امیدواری
کرد تا بودجه سال جاری شهرداری گرگان
محقق شود و در سال های آینده رشد بودجه
ای خوبی را شاهد باشیم.
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استارتاپآموزشی
کارآفرینی و کسب و کار
در گلستان برگزار شد

مدیرعام��ل جمعیت هال احمر گلس��تان
گفت :کارگاه آموزشی و استارتاپ کارآفرینی
مبانی کس��ب و کار (بومین��و) با محوریت
پیشگیری از اعتیاد ویژه اعضای برتر جوانان
گلستان برگزار شد .به گزارش مهر به نقل از
روابط عمومی جمعیت هال احمر گلستان؛
حس��ین احمدی در آیین افتتاحیه استارتاپ
آموزش��ی کارآفرینی و کسب و کار گلستان
اظهار کرد :مش��ارکت س��ازمان جوانان در
تربیت نیروهای جوان و مس��تعد در حوزه
ه��ای مختلف ب��ا محوریت پیش��گیری از
آسیب های اجتماعی اقدامی شایسته و قابل
تقدیر اس��ت .وی افزود :سازمان جوانان به
عن��وان درگاه ورودی جمعیت هال احمر
در ح��وزه آموزش و ش��کوفایی اس��تعداد
های جوان��ان تا به ام��روز وظایف خویش
را به درس��تی به منصه ظهور رسانده است.
احمدی گفت :در عصر جدید دغدغه اصلی
دولت ها در حوزه توسعه و پیشرفت همه
جانبه میزان برخورداری آحاد مختلف جامعه
از اساس��ی ترین نیازهاست که در این میان
بحث آموزش از جایگاه ویژه ای برخوردار
اس��ت .وی ضمن تأکید بر انعقاد تفاهم نامه
های متعدد جمعیت هال احمر با نهادهای
دولت��ی و وزارتخانه ها در ح��وزه آموزش
جوانان گفت :بسترهای مناسب در مجموعه
جمعیت هال احمر توانسته شرایط تربیت
نیروهای جوان به عنوان س��ازندگان فردای
ای��ران اس��امی را در حوزه ه��ای مختلف
فراهم آورد .گفتنی اس��ت کارگاه آموزشی
و اس��تارتاپ کارآفرینی و مبانی کس��ب و
کار (بومین��و) ب��ا محوریت پیش��گیری از
اعتیاد ویژه اعضای برتر جوانان ،به میزبانی
معاونت امور جوانان هال احمر گلستان و با
مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر به مدت
دو روز برگزار شد.

اگرچه توجه به فضاس��ازی محیطی و طراحی مبلمان
ش��هری مناس��ب یکی از حقوق مس��لم ش��هروندان
محس��وب میش��ود با این وجود یک��ی از معضات
امروزی در توسعه شهری نادیده گرفتن قابلیت زندگی
و محدود ش��دن فضاهای عمومی ش��هری است که
ای��ن امر نیز به نوبه خود ع��اوه بر اختال در عبور و
مرور ،نقض آش��کار حق��وق ش��هروندان را به دنبال
دارد .ب��ه گزارش فارس ،اگر چه توجه به فضاس��ازی
محیطی و طراحی مبلمان شهری مناسب یکی از حقوق
مسلم شهروندان محسوب میشود با این وجود یکی
از معضات امروزی در توس��عه شهری نادیده گرفتن
قابلیت زندگی و محدود شدن فضاهای عمومی شهری
اس��ت که این امر نیز به نوبه خود عاوه بر اختال در
عبور و مرور ،نقض آشکار حقوق شهروندان را به دنبال
دارد ،در این میان نگاهی به وضعیت خیابانهای مرکز
گلستان حاکی از آن است با وجود افزایش جمعیت و
افزایش خودرو در س��الهای اخیر ،متناسب با این امر
در خیابانهای گرگان تعریض مناسبی صورت نگرفته
است ،به عنوان مثال خیابان ولی عصر(عج) به واسطه
تمرکز خدمات مورد نیاز شهروندان همواره با مشکات
مربوط با تردد و ناکافی بودن پارکینگها عمومی مواجه
است.در همین رابطه یکی از شهروندان گلستانی با ابراز
نارضایتی از وضعیت معابر ...

تشنگی در حاشیه
دریای خزر
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پرونده های ورودی به محاکم
گالیکش  1۰درصد کاهش یافت

رییس دادگستری گالیکش از ورود  ۱۰هزار و  ۸۰۷فقره
پرونده به محاکم قضایی این شهرستان درسال گذشته
خبر داد و گفت :ورود این تعداد پرونده درمقایس��ه با
س��ال قبل از آن ۱۰ ،درصد کاهش داشته است .عباس
آریانپور در گفتگو با ایرنا افزود :از مجموع پرونده های
وارده در سال گذشته به محاکم قضایی گالیکش شامل
دادس��را و دادگاه عمومی و انق��اب ۱۰ ،هزار و 46۰
پرونده مختومه ش��د .وی اضافه کرد :در سال گذشته
از مجموع  46هزار و  ۳۲۳اباغیه صادره برای طرفین

دعاوی پرنده ه��ا ۱۵ ،هزارو  ۳۵6برگ آن به صورت
الکترونیک��ی اباغ ش��د که صرفه جوی��ی در وقت و
جلوگیری از اطاله دادرس��ی از مهمترین مزایای این
ش��یوه اباغ اس��ت .آریانپور ،عدم مراجعه حضوری
مامور اباغ به محل سکونت و یا کسب و کار طرفین
دع��وا پرونده ها و حفظ آبروی آنان و اطاع رس��انی
دقی��ق و بموقع را از دیگر مزای��ای اباغ الکترونیکی
اباغیه ها دانست و گفت :دراین شیوه زمان دادگاه به
صورت پیامکی به اطاع طرفین دعوا پرونده می رسد.

رییس دادگستری گالیکش همچنین از کسب رتبه سوم
استان توسط شورای حل و اختاف این شهرستان در
زمینه ایجاد صلح و س��ازش و رتبه چهارم اس��تان در
تعداد پرونده های وارده و مختومه در سال گذشته خبر
داد .آریانپور گفت :پارسال پنج هزار و  ۲۱۲پرونده به
ش��ورای حل اختاف گالیکش وارد و پنج هزار و ۸۰
پرونده آن مختومه شد و درمجموع حدود  4۹درصد
این پرونده ها منجر به صلح و سازش طرفین دعوا شد
که  ۱۲درصد بیشتر از سال قبل از آن است.

توسعه متوازن درگرگان رخ دهد
مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی
استاندار گلس��تان گفت :توسعه
متوازن در محات گرگان اتفاق
بیفتد .به گزارش مهر ،میرمحمد
غ��راوی در آیین اب��اغ بودجه
سال  ۹۷شهرداری گرگان ،اظهار
کرد :حمایت هایی را نس��بت به
شهرداری در س��ال های گذشته
داش��تیم و آن را ادامه خواهیم داد .غراوی اضافه کرد:
از منابع اس��تانی تا جایی که امکان داش��ته باش��د به
توسعه ش��هر گرگان کمک خواهیم کرد و امیدواریم
که بودجه  ۲۵۰میلیارد تومانی شهرداری محقق شود.
وی با بیان این که هر ش��هری برای توس��عه ،س��ندی
ب��ه عنوان طرح جامع ش��هری دارد ،اضافه کرد :طرح
تفصیل��ی جزئیات را مش��خص می کن��د و دراختیار
ش��هردار می گذارد تا بر اس��اس افق اقداماتی انجام
شود .غراوی گفت :طرح جامع شهری  ۱۰سال است
و از زمانی که اباغ می ش��ود باید براس��اس شاخصه
هایی از جمله جمعیت اصاح می ش��ود .وی افزود:

در ای��ن طرح باید س��اخت
معابر جدی��د ،کاربری های
مس��کونی ،آموزشی و سایر
س��رانه ه��ا در نظ��ر گرفته
ش��ود .غراوی اضاف��ه کرد:
طبق قانون شهرداری مکلف
است س��رانه ها را بر اساس
اس��تانداردها تعیی��ن کند و
بس��یاری از سرانههای شهری ما با استانداردها فاصله
دارد و باید تاش شود تا این موارد رفع شود .وی به
توسعه متوازن در سطح شهر اشاره کرد و افزود :باید
تیم کارشناسی در این راستا در نظر گرفته شود تا همه
شهر به یک اندازه رشد یابد .غراوی افزود :متناسب با
درآمدهای شهرداری فعالیتهایی را باید مدنظر قرار
دهی��م تا عاوه بر عقبماندگیه��ا بتوانیم برنامههای
دقیق��ی را پیش بین��ی کنیم .وی در پای��ان از اعضای
ش��ورای اسامی شهر گرگان خواس��ت به شهرداری
برای تحقق بودجه کمک کنند تا در س��ال های آینده
پ��روژهه��ایمه��مت��ریرااجرای��یکن��د.

عضو ش��ورای اسامی ش��هر گرگان گفت:
بودجه سال  ۹۷شهرداری گرگان ۱۳ ،درصد
نسبت به سال گذشته رشد داشته اما فاصله
زیادی تا رس��یدن به نقطه ایده ال داریم .به
گزارش مهر ،ناصر گرزین در مراس��م اباغ
بودجه سال  ۹۷شهرداری گرگان ،اظهار کرد:
باید شهری درخور شهروندان داشته باشیم
و آن ها تغییر و تحول اساس��ی را احساس
کنند .وی با بیان این که باید به مرکز اس��تان
نگاه ویژه ای ش��ود ،افزود ۱۳ :درصد رشد
بودجه داشتیم اما فاصله زیادی با آن چه باید
داریم .گرزین تصریح کرد :س��رمایه گذاری
برای ش��هر گرگان را بای��د جدی بگیریم و
همچنین با کم��ک اس��تانداری باید امنیت
سرمایه گذاران را حفظ کنیم .وی اضافه کرد:
کمربندی گرگان برای شهروندان امن نیست
و باید هرچه س��ریعتر برای آن فکر شود و
بودجه آن نباید فقط بر عهده شهرداری باشد
بلکه اداره شهرس��ازی هم بای��د وارد عمل
شود .گرزین به تله کابین اشاره کرد و گفت:
از س��ال  ۸۳به مردم قول تله کابین دادیم و
اکنون که در سال  ۹۷هستیم گره های زیادی
برای اجرایی ک��ردن آن وجود دارد؛ باید به
عهد و پیمان خود وفا کنیم.
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احداث آبشار صخرهای
در بلوار نهارخوران گرگان
در پنجاه و پنجمین جلس��ه رسمی شورای
اسامی شهر گرگان ،منتخبین مردم با احداث
آبشار صخره ای در بلوار نهارخوران موافقت
کردند .ب��ه گزارش مهر ،پنج��اه و پنجمین
جلسه رسمی و علنی شورای اسامی شهر
گرگان با دس��تور اباغ بودجه س��ال  ۹۷و
بررسی نامه های رسیده ،شامگاه چهارشنبه
برگزار ش��د .یکی از نام��ه ها ،ایحه اجرای
عملیات آبشار صخره ای در بلوار نهارخوران
با  ۱۵درصد پلوس نس��بت به برآورد اولیه
کارفرما و مبلغ بی��ش از یک میلیارد و ۲۵۵
میلیون تومان بود که  ۲۰درصد آن به صورت
نقد و  ۸۰درصد تهاتر با اماک ش��هرداری
صورت می گیرد .معاون زیربنایی و حمل و
نقل ترافیک شهرداری گرگان ،علیرضا حاج
محمدعلی در این خصوص اظهار کرد :س��ه
مناقصه برای این پروژه انجام ش��د و هر بار
اصاح و گسترش آن اتفاق افتاد تا به صورت
خاص و ویژه اجرا شود و در جذب گردشگر
و افزایش جذابیت منطقه مؤثر باشد.
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