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افزایش کشت شالی نفس منابع آب را گرفت

فرمانده انتظامی اس��تان از دس��تگیری سارق
حرفه ای و س��ابقه دار وسائل و قطعات داخل
خودرو و اعتراف وی به  ۵۲فقره سرقت خبر
داد .به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس
گلستان ،سردار علی اکبر جاویدان در اظهار کرد:
طرح درون اس��تانی مبارزه با سارقان وسائل و
قطعات داخل خودرو ،با هدف افزایش ضریب
امنیتی در سطح منطقه و با بسیج نیروهای پلیس
آگاهی ،به مرحله اجرا درآمد .وی افزود :به دلیل
رعایت نکردن نکات ایمنی از س��وی برخی
رانندگان ،س��رقت قطعات خودرو در اس��تان
افزایش یافته و در همین راستا ،طرح مذکور به
مرحلهاجراگذاشتهشد.فرماندهانتظامیگلستان
از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای و سابقه
دار در این طرح خبر داد وگفت :با هوش��یاری
ماموران ،این سارق طی یک عملیات غافلگیر
کنندهدرشهرستانگرگان،حینسرقتدستگیر
شد.وی ادامه داد :متهم برای انجام تحقیقات به
پلیسآگاهیمنتقلشدودرتحقیقاتتخصصی
انجام ش��ده و با ارائه شواهد و مدارک از سوی
ماموران ،متهم به  ۵۲فقره سرقت اعتراف کرد.
سردار جاویدان با اشاره به بازسازی صحنه های
سرقت و شناسایی تعدادی از شاکیان ،تصریح
کرد :متهم پس از تش��کیل پرونده ،برای انجام
مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.این
مقام ارشد انتظامی به منظور پیشگیری از این
گونه جرایم ،به شهروندان توصیه کرد :وسائل
نقلیه خود را به تجهیزات ایمن��ی و بازدارنده،
مجهز و از پارک ک��ردن آن در نقاط خلوت و
تاریک،خودداریکنند.

.

نمایشگاهتولیداتخانگی
در گلستان برگزار میشود

مدیر کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری
گلس��تان از برگزاری نمایش��گاه تولیدات
خانگی از امروز لغایت  ۳۰اردیبهش��تماه
ج��اری در ای��ن اس��تان خب��ر داد .کلث��وم
غفاریت��وران در گفتگو ب��ا فارس اظهار
کرد :نمایش��گاه تولی��دات خانگی از امروز
ت��ا  ۳۰اردیبهش��تماه جاری در گلس��تان
برگ��زار میش��ود .وی خط��اب ب��ه زنان
سرپرس��ت خانوار که به هر نوعی مشغول
فعالیت و کارآفرینی هس��تند ،تصریح کرد:
زنان خود اش��تغال و کارآفرین میتوانند در
نمایش��گاه تولیدات خانگی که از امروز الی
 ۳۰اردیبهشتماه جاری در گلستان برگزار
میش��ود اعام آمادگی کنند .مدیر کل امور
بانوان و خانواده اس��تانداری گلس��تان ابراز
کرد :این نمایش��گاه تنها ویژه بانوان نیست
بلک��ه در کنار نمایش��گاه تولیدات خانگی
فعالیته��ای گل و گیاه و عفاف و حجاب
برگزار میش��ود.غفاریتوران با بیان اینکه
ه��دف از برگ��زاری نمایش��گاه تولیدات
خانگ��ی ،اش��تغالزایی ب��رای افراد اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :با توجه به شعار سال که
حمایت از تولیدات ایرانی است امیدواریم
با برپایی نمایش��گاه تولی��دات خانگی گام
موثری در راس��تای اش��تغالزایی و حمایت
از تولی��د داخل برداری��م .وی درخصوص
پژوهشهای حوزه زن��ان و خانواده اذعان
کرد :در ستاد هفته بزرگداشت زن مصوبهای
داش��تیم و ای��ن مصوبه را به دس��تگاههای
اجرایی ارسال کردیم و دستگاههای اجرایی
اولویتهای زنان و خانواده را در سال ۱۳۹۷
ب��ه ما ارس��ال کنند .مدیر کل ام��ور بانوان و
خانواده استانداری گلستان با تاکید بر حمایت
از کاای ایرانی خاطرنش��ان کرد :حمایت از
تولیدات داخلی همواره در نمایشگاهها مدنظر
م��ا ب��ود و آن را عملی کردیم و همیش��ه در
نمایشگاهها کتیبهها مبنی بر حمایت از کاای
ایرانی را نصب کردیم .غف��اری توران با بیان
اینکه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با نگاه
عائانهمحورداشتهباشیم،اذعانکرد:پیشگیری
از آس��یبهای اجتماعی با نگاه عائانهمحور
داش��ته باشیم نسبت به کسانی که در معرض
آسیبها هستند و از دستگاههای اجرایی انتظار
داری��م که در این مقول��ه مهم تاش کنند و
هیچ دستگاهی خودش را مبرا از این وظیفه
مهم نداند و در راس��تای پیشگیری از طاق
هر دس��تگاهی خ��ودش را موظ��ف بداند
تا آس��یبهای اجتماعی در اس��تان گلستان
کاهش یابد.وی خاطرنش��ان کرد :توس��عه
سازمانهای مردمنهاد یکی از راههایی است
ک��ه دولت میتواند گام موثری در راس��تای
کاه��ش آس��یبهای اجتماع��ی در جامعه
ب��ردارد.وی از اجرای طرح توانمندس��ازی
زنان سرپرس��ت خانوار در گلستان خبر داد
و گفت :طرح توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار در پنج اس��تان کشور برگزار میشود
که گلس��تان نیز یکی از این پنج استان است
که این طرح را اجرایی میکند.

تشنگیدرحاشيهدريایخزر
از میانگین حدود  9میلیارد مترمکعب بارندگی ساانه در استان  70درصد آن تبخیر شده و حدود  2.5میلیارد مترمکعب آن آب موجود و تجدید پذیر استان را تشکیل میدهد
آمارها نش��ان میدهد با کاهش  ۳۵درصدی آب سدها و
 ۲۰درصدی ذخیره آبخوانها ،کمآبی در گلس��تان امسال
شدیدتر خواهد شد ،جایی که بهرغم مشکل آب همچنان
کشت شالی در حال افزایش است .به گزارش مهر ،ایران
 ۱.۱درصد از خشکیهای جهان و  ۰.۳4درصد از آبهای
موجود در خشکیهای جهان را در اختیار دارد و میزان کل
بارندگی متوسط س��اانه در آن  ۲۵۰میلیمتر و حجمی
در ح��دود  4۱۳میلی��ارد مترمکعب اس��ت .از این میزان
بارندگی در کشور  ۷۰درصد آن تبخیر میشود و حدود
 ۱۳۰میلیارد مترمکعب بهعنوان پتانسیل آب تجدیدشونده
کشور محسوب ش��ده که از این میزان حدود  ۹۰میلیارد
مترمکعب یعنی  6۹درصد در حال اس��تحصال اس��ت و
باقیمانده آن از دسترس خارج میشود.استان گلستان با
مس��احتی بالغبر  ۲۰هزار و 4۳۸کیلومترمربع در جنوب
شرقی دریای خزر و در بخشی از حوزه آبریز آن واقعشده
و حدود  ۱.۳درصد از مس��احت کشور و  ۱۱.۷درصد از
حوزه آبریز خزر را تشکیل داده است .قرار گرفتن گلستان
در نوار س��بز شمالی و داشتن جنگلهای هیرکانی باعث
شده بسیاری این استان را از استانهای پرآب کشور قلمداد
کنند اما واقعیتهای موجود گواه این اس��ت که گلستان
دارای دو اقلیم کام ً
ا متفاوت اس��ت بهنحویکه جنوب
استان منطقهای کوهس��تانی و مرتفع با سطح پوشیده از
جنگلهای متراکم و شمال استان منطقهای بیابانی و پست
با دم��ای کام ً
ا متفاوت با جنوب اس��ت .به دلیل همین
پوشش متفاوت در میزان بارندگی ،تبخیر ،نفوذ ،رواناب
و س��ایر فاکتورهای هیدرولوژی تفاوت عمده و اساسی
در این استان مشاهده میشود تا جایی که میزان بارندگی
متوسط ساانه در جنوب استان  ۷۰۰میلیمتر و در شمال
استان  ۲۰۰میلیمتر است و میزان تبخیر ساانه به ترتیب
در شمال استان دو هزار و در جنوب  ۸۰۰میلیمتر برآورد
شده است .روانابهای حاصل از بارندگی در رودخانهها
و همچنین تغذیه آبخوانهای زیرزمینی مجموعه پتانسیل
آب تجدیدش��ونده استان را تشکیل میدهند و بر اساس
آخرین آمار موجود پتانس��یل تجدیدش��ونده ساانه آب
اس��تان حدود  ۲.۵میلیارد مترمکعب است که  ۱.۹درصد
از پتانسیل تجدیدشونده ساانه آب کشور را دربر میگیرد.
 ۷۵درصد توان آبی استان قابل بهرهبرداری است
برای آگاهی از آخرین وضعیت منابع آبی استان با معاون
حفاظت و بهرهبرداری ش��رکت آب منطقهای گلس��تان
گفتگو کردیم .سید محسن حسینی اظهار کرد :از میانگین
حدود  ۹میلیارد مترمکعب بارندگی س��اانه در استان ۷۰
درصد آن تبخیر ش��ده و ح��دود  ۲.۵میلیارد مترمکعب
آن آب موجود و تجدید پذیر اس��تان را تشکیل میدهد.
وی ب��ا بیان اینک��ه از  ۲.۵میلیارد مترمکعب آب تجدید
پذیر اس��تان در سالهای نرمال حدود یک میلیارد و ۲۳۵
میلیون مترمکعب آن آبهای سطحی است ،گفت :میزان
آب سفرههای زیرزمینی استان حدود یک میلیارد و ۲۵۰
میلیون مترمکعب است که بر اساس بخشنامه وزارت نیرو
در اواخر س��ال  ۱۳۹۵حدود  ۷۵درص��د این توان ،قابل
بهرهبرداری است .معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای گلستان با یادآوری اینکه در سال  ۱۳۸۷در
گلستان به این نتیجه رسیدیم که دیگر آب قابل تخصیص
برای بخش کش��اورزی نداریم ،افزود :در واقع  ۹۷درصد
از پتانس��یل آبی استان (حدود یک میلیارد و  ۲۱۰میلیون
مترمکعب از یک میلیارد و  ۲۵۰میلیون مترمکعب پتانسیل
آبی زیرزمینی گلس��تان) در بخش کش��اورزی ،صنعت،
شرب و همچنین چاههای غیرمجاز استحصال میشود.
وی ادام��ه داد :از مجموع آبهای س��طحی و زیرزمینی
استان حدود  ۸۸درصد در بخش کشاورزی ،آبزیپروری
و محیطزیست ،حدود سه درصد در صنعت و  ۹درصد
در بخش شرب مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
اس��تحصال  ۱۳درصد از منابع آبی استان توسط چاههای
غیرمجاز
وی اضافه کرد :هرچند چاههای غیرمجاز اس��تان عموم ًا

تفسیر قانون در فرمانداری
اتفاق نمیافتد

به مناسبت سالروز بعثت رسول اکرم حضرت محمد(ص)
جش��نواره فرهنگی ،هنری و ورزش��ی دهستان آقسو در
روستای اجن سنگرلی از توابع بخش مرکزی شهرستان
کاله برگزار شد .به گزارش ایرنا ،در این آیین نماینده مردم
شهرستان های مینودش��ت ،گالیکش  ،کاله و مراوه تپه
درمجلس شورای اسامی با اشاره به بخش های مختلف
جشنواره دهستان آقسو کاله تصریح کرد :این جشنواره
عاوه بر نقش عمده ای که در حفظ و احیای آیین های
بومی محلی دارد ،اتحاد و همدلی ،دوستی  ،شور و نشاط
بین مردم بخصوص جوانان را رقم زده اس��ت .ش��هرام
کوسه غراوی افزود :شرق گلستان خصوصا دهستان آقسو

کمعمق و با دبی کم هستند اما حدود  ۱۳درصد از منابع
آب زیرزمینی استان توسط  ۱۵هزار حلقه چاه غیرمجاز
اس��تحصال میشود.حس��ینی با یادآوری اینکه در سال
 ۱۳۸۷به این نتیجه رسیدیم که باید سهم آب کشاورزی
اس��تان کاهش یاب��د ،تصریح کرد :کاه��ش مصرف آب
کشاورزی ،الزام ًا به معنای کاهش سطح کشت نیست بلکه
به اعتقاد ما باید با صرفهجویی و استفاده از شیوههای نوین
آبیاری حجم آب استحصالی کاهش یابد.وی به موضوع
نصب کنتور هوشمند برای محاسبه حجم آب مصرفی در
بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت :از مجموع  ۲۰هزار
حلقه چاه مجاز استان حدود چهار هزار چاه برقی است
و تنها هزار و  ۵۰۰چاه مجهز به کنتور هوش��مند هستند.
وی با یادآوری اینکه نصب کنتور هوش��مند در مناطق
حس��اس با اعتبارات شرکت آب منطقهای اجرا میشود،
افزود :سال گذشته اعتبارات این حوزه تخصیص نیافت
و امیدواریم امسال این اعتبارات اختصاص یابد تا بتوانیم
حداقل در نقاط حساس کنتور هوشمند نصب کنیم.معاون
حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای گلستان ادامه
داد :هماکنون حدود  ۷۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی
استان در سالهای نرمال توسط آبهای سطحی و حدود
 ۱۸۰هزار هکتار توسط آبهای زیرزمینی آبیاری میشود.
کاهش  ۲۰درصدی ذخیره آبخوانهای استان
حسینی با بیان اینکه ذخیره آبخوانهای استان حدود ۲۵4
میلیون مترمکعب معادل  ۲۰درصد کاهش را نسبت به آمار
دوره بلندمدت نشان میدهد ،اضافه کرد :مقدار بارندگی
تجمعی متوسط در استان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای
مهر  )۹6تا پایان اس��فندماه  ۳۰4میلیمتر بوده که نسبت
به آمار بلندمدت دو درصد افزایش را نش��ان میدهد.وی
با یادآوری اینکه دمای اندازهگیری شده در ایستگاههای
مختلف از افزایش چند درجهای دما در اس��تان حکایت
دارد ،بیان کرد :رواناب اندازهگیری ش��ده در ایستگاههای
شاخص رودخانههای استان بین  4۸تا  ۸۷درصد کاهش
نس��بت به آمار دوره بلندمدت را نشان میدهند.حسینی
متذکر شد :بر اساس الگوی کشت گلستان ساانه مجاز
به کش��ت  ۱۵هزار هکتار شالی است اما در سال زراعی
گذش��ته بیش از ۸۰هزار هکتار ش��الی در اس��تان کشت
شد.وی تأکید کرد :کشاورزان و بهرهبرداران مجاز آبهای
زیرزمینی ضمن خودداری از کش��ت برنج ،ازم اس��ت
نهایت صرفهجویی در استفاده از منابع آبی استان را به عمل
آورده و به جهت پیش��گیری از خسارت به محصوات
حداقل  ۲۰درصد از س��طح کشت خود را کاهش دهند.
وی همچنین از کاه��ش  ۳۵درصدی حجم آب موجود
در س��دهای چهاردهگانه استان تا ابتدای فروردین نسبت
به مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد و بیان کرد :در ابتدای
فروردین سد «وشمگیر»  ۲۰درصد« ،بوستان»  ۲۹درصد،
«گلس��تان»  4۰درصد« ،آلماگل» هشت و «آاگل» هفت
درصد دارای آب بود که آمار کاهش��ی را نسبت به دوره
مشابه سال قبل نشان میدهد.

وی با تأکید بر اینکه با کاهش شدید رواناب رودخانهها،
س��طح کش��ت کش��اورزان و بهرهبرداری در این بخش
ازم اس��ت حداقل تا  ۵۰درصد کاهش یابد ،به وضعیت
منابع آبی اس��تان در بخش ش��رب هم اش��اره و تصریح
کرد :مجوزهایی که ما در اس��تان ب��رای آب و فاضاب
صادر کردهایم بیش از نیاز آبی هم استانیهاس��ت.معاون
حفاظت و بهرهبرداری ش��رکت آب منطقهای گلس��تان
افزود :هماکنون نیاز آبی استان در بخش شرب شهری و
روستایی حدود  ۱۵۰میلیون مترمکعب است که از حدود
 ۹۰۰حلق��ه چاه و تعدادی چش��مه در ارتفاعات تأمین
میش��ود.وی با یادآوری اینکه بخشی از مجوزها برای
بهرهبرداری از چاههای استان برای شرکت آب و فاضاب
صادرشده اما هنوز تعدادی از آنها حفر نشدهاند ،گفت:
ما مجوز بهرهب��رداری از حدود  ۹۰۰حلقه چاه بهمنظور
تأمی��ن بیش از  ۲۰۰میلیون مترمکعب آب را برای آب و
فاضاب شهری و روستایی صادر کردهایم.حسینی ادامه
داد :در فصل زراعی و پیک مصرف در بخش کشاورزی
(خرداد تا شهریور) سطح آبخوانها بهشدت پایین میآید
و با توجه به اش��کال در شبکه آبرسانی و نبود مخازن
کافی آب ش��رب ،روند آبرسانی به شهرها و روستاها
با مشکاتی مواجه میش��ود.وی با بیان اینکه برای حل
مشکات موجود در آب ش��رب شهرها و روستاها هم
ش��رکت آب منطق��های و هم ش��رکت آب و فاضاب
برنامههای��ی دارد ،تصریح کرد :اج��رای خط انتقال آب
ش��هرها و روس��تاهای نوار مرزی از سد نرماب ازجمله
برنامههای پیشبینیش��ده در این حوزه است که مشکل
آبرسانی به  ۱۳۰روستای نوار مرزی را حل خواهد کرد.
حسینی با اشاره به اینکه طبق اعام مسئوان شرکت آب
و فاضاب سرانه مصرف آب شرب در برخی از شهرهای
اس��تان مانند گرگان از میانگین کشوری هم بااتر است،
خاطرنشان کرد :متأسفانه یکس��ری مقررات داریم که با
برنامهها و اهداف تعیینشده برای بهرهبرداری و استحصال
آب همسو نیست و مجریانی داریم که هنوز اعتقادی به
کمآبی در استان پیدا نکردهاند.
 ۱۱۰روس��تا و نقطه جمعیتی گلس��تان با تانکر آبرسانی
میشوند
درحالیکه حدود  ۲۰۰میلیون مترمکعب از پتانسیل آبی
اس��تان در بخش ش��رب مورد بهرهبرداری قرار میگیرد
و مع��اون حفاظت و بهرهبرداری ش��رکت آب منطقهای
گلس��تان این میزان را بیش از نیاز آبی اس��تان میداند اما
در سال گذشته تعداد زیادی از شهرها و روستاهای استان
با معضل بیآبی و یا کمآبی مواجه بودند و آبرسانی به
بیش از  ۱۰۰روس��تا با تانکرهای سیار انجام میشد.برای
آگاهی از آخرین وضعیت آبرسانی به روستاهای استان
با معاون بهرهبرداری آب و فاضاب روستایی گلستان به
گفتگو نشستیم و مسلم محمدی اظهار کرد :در گلستان

هزار و  ۱۰روس��تا با ۲۵4هزار و  ۱۵۸خانوار وجود دارد
که از این تعداد ۸۱۳ ،روس��تا با  ۲۲۲هزار و  ۲۳۷خانوار
تحت پوشش آب و فاضاب روستایی استان قرار دارند.
وی با بیان اینکه  ۱۱۰روستا و نقطه جمعیتی گلستان با
 ۱۱هزار و  ۳۵4خانوار با تانکر سیار آبرسانی میشوند،
گفت :همچنین  ۸۷روستا با پوشش جمعیتی  ۲۰هزار و
 ۵6۷خانوار بهصورت خودگردان و شورایی بوده و تحت
پوشش آب و فاضاب روستایی نیستند.معاون بهرهبرداری
آب و فاضاب روستایی گلستان افزود :ما حاضر هستیم
این روس��تاها را هم تحت پوشش قرار دهیم اما متأسفانه
خود این روستاها تمکین نمیکند.
 4۱حلقه چاه استان مشکل کیفی دارند
وی با بیان اینکه هماکنون نیاز آبی روس��تاهای استان با
 4۰۲حلقه چاه و  ۱۸4دهنه چش��مه تأمین میشود ،ادامه
داد :در حال حاضر  ۳4حلقه چاه اس��تان مخروبه است و
 4۱چاه مشکل کیفی (ماسه دهی ،آهن و  )...دارند.وی با
بیان اینکه بحث کیفیت خط قرمز ماست و تاش داریم
با آبشیرینکن و راههای دیگر مشکل این چاهها را حل
کنیم ،اضافه کرد :در س��ال گذشته  ۵4میلیون مترمکعب
تولید آب داشتهایم که  ۹۱درصد آن از چاهها و  ۹درصد
آن از چشمهها تأمین شد.محمدی تصریح کرد :در حوزه
آبرسانی روستایی در گلستان چهار هزار و  6۲۷کیلومتر
ش��بکه و  6ه��زار و  ۹۰۸کیلومتر خط انتق��ال داریم که
هماکنون  ۲۰درصد از شبکه و  ۳۰درصد از خطوط انتقال
فرسوده اس��ت.وی با یادآوری اینکه در سنوات گذشته
برنامه «مواجهه مطلوب با نیاز آبی» را اجرا و بر اساس این
برنامه اولویتهایی را برای رفع فرسودگی شبکه و خطوط
انتقال مشخص کردهایم ،گفت :در سال  ۱۳۹۲حدود ۲۷
درصد فرسودگی شبکه داشتیم که با اجرای این برنامه آن
را به  ۲۰درصد رساندهایم.
 ۱4۸هزار مترمکعب کمبود مخزن داریم
وی با بیان اینکه برای تأمین نیاز آبی روس��تاهای استان
باید  ۲۲۰هزار مترمکعب مخزن داشته باشیم که برای پیک
مصرف آب ذخیرهسازی کنیم ،گفت :هماکنون  ۷۱هزار
و  6۱۰مترمکع��ب مخزن داریم و با  ۳۳درصد از نیاز در
این حوزه خدماترسانی میکنیم.معاون بهرهبرداری آب
و فاضاب روس��تایی گلس��تان با یادآوری اینکه برای
آبرسانی به این  ۱۱۰روستا باید حداقل  ۳۲تانکر داشته
باش��یم ،افزود :در س��ال  ۹۵و  ۹6در آبرسانی سیار به
روستاهای استان با مشکل مواجه بودیم و هماکنون ۲۳
تانکر سیار در استان داریم که متوسط سن آنها  ۱۲سال
اس��ت.وی با بیان اینکه در تابس��تان و با ش��روع فصل
کش��ت محصوات کشاورزی و برداش��ت بیرویه از
چاهها ،با افت شدید دبی در روند آبرسانی به روستاها
با چالش مواجه میشویم ،ادامه داد :ما با چالش تغییرات
کمی و کیفی مواجه هس��تیم و  ۵۸۳لیتر بر ثانیه کمبود
آب داریم و در تابس��تان گذشته  ۲۸۰روستا با  6۸هزار
و  64۰خانوار با مش��کل کمآبی در استان مواجه بودند.
وی با بیان اینک��ه هماکنون با کاهش  ۳4درصدی دبی
منابع تأمین چاهها و  ۵6درصدی دبی چشمهها در استان
مواجه هستیم ،گفت :هماکنون دبی چشمههای استان از
نصف کمتر اس��ت و در بعضی از جاها دبی چش��مهها
به صفر رس��یده و نگران تأمین آب روس��تاها در بهار و
تابستان هستیم چراکه در بعضی از این روستاها مجتمع
وج��ود ندارد و امکان حفر چاه هم نیس��ت.محمدی با
یادآوری اینکه بهغیراز  ۱۱۰روستای گلستان که با تانکر
آبرس��انی میشوند ۲۸۰ ،روس��تای دیگر استان هم با
مشکل کمآبی مواجه هستند ،اضافه کرد :هماکنون شاهد
افت دینامیکی چاههای استان از  ۱۲تا  ۲4متر هستیم تا
جایی که با افزایش مصارف غیر ش��رب در اس��تان این
وضعیت (افت دینامیکی) تش��دید میشود تا جایی که
برای نخس��تین بار در سال گذشته در بندرگز با مشکل
کمبود آب مواجه بودیم درحالیکه چنین ش��رایطی را
حداقل در دو دهه گذشته تجربه نکرده بودیم.

فرماندار گرگان با بیان این که اگر مصوبات ش��ورا به
درس��تی انجام شود در تأیید آن مشکلی نداریم ،گفت:
نگاه فرمانداری به مصوبات ش��ورای اس��امی ش��هر
مطابقت آن با قانون است و نه تفسیر قانون .به گزارش
مهر ،سیدعباس حسینی در مراسم اباغ بودجه سال ۹۷
شهرداری گرگان اظهار کرد :جمعیت شهرستان گرگان
براساس سرشماری سال  ،۹۵حدود  4۸۰هزار نفر است
ام��ا بی��ش از  ۵۰۰هزار نفر بهره ب��ردار آب در گرگان
وجود دارد.وی با اشاره به این که از این تعداد جمعیت،
 ۳۵۰هزار نفر در گرگان ساکن هستند ،گفت ۱۲۵ :هزار

خودرو با ش��ماره ایران  ۵۹و  ۵۵هزار موتورس��یکلت
در شهر تردد می کنند که عدد سنگینی است .حسینی
با بیان این که این آمار یعنی به ازای هر چهار نفر یک
خودرو در گ��رگان وجود دارد ،گفت :تمرکز خدمات
در ش��مال شهر بیشتر است و همین بحران ترافیکی را
افزای��ش می دهد .وی با بیان این ک��ه وقتی این ارقام
را مشاهده می کنیم ضرورت مدیریت بحران را درک
می کنیم ،ادامه داد :بخشی از مدیریت بر عهده سازمان
آتشنشانی شهرداری است و بنابراین باید حمایت ویژه
ای از ای��ن بخش صورت گیرد .فرماندار گرگان تأکید

کرد :گرگان یک شهر زنده است و ما تا نیمه شب هم
شاهد ترافیک هستیم و این امر نشان میدهد که طرح
جامع ترافیک باید با جدیت بیش��تری دنبال شود .وی
با بیان این که پیش��نهاداتی برای شهرداری دارد ،افزود:
یکی از پیشنهادات توجه بیشتر به مقوله گردشگری و
ایجاد نوروزگاه در بافت تاریخی است و این اقدام باید
از هم اکنون دنبال شود.حسینی در پایان متذکر شد که
گله هایی برای برگرداندن مصوبات شورا وجود دارد،
نگاه فرمانداری به مصوبات شورای اسامی شهر ،تطبیق
دادن آن با قانون است و نه تفسیر قانون.

بیش از نیاز برای بخش شرب مجوز صادر کردهایم

جشنوارهفرهنگیورزشی
دهستان آقسو کاله برگزار شد
شهرستان کاله با طبیعت بی نظیر ،جنگل ها و آبشارهای
زیبا ،پتانس��یل باایی برای ارتقا به منطقه گردش��گری را
دارد .نماینده شرق گلستان در مجلس از مسئوان استان
و شهرستان بخصوص مدیرکل امور روستایی و شوراهای

استانداری گلستان خواست ،به ظرفیت های گردشگری
دهستان آقس��و توجه اساسی داشته باش��ند .به گزارش
ایرنا ،فرماندارکاله نیز در سخنانی با تبریک مبعث رسول
اکرم(ص) اظهار کرد :برگزاری مراس��م ،جش��نواره ها و
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آیین های بومی در روس��تاها ،عاوه برمعرفی ظرفیت ها
و توانمندی های اقتصادی و اجتماعی ،فضایی از نشاط و
شادابی را برای مردم به ارمغان می آورد .محمد حمیدی
با اش��اره به برگزاری نوروزگاه ،جشنواره ها و آیین های
بومی محلی روستایی در ایام تعطیات سال نو گفت :در
نوروزگاه روس��تای تمرقره قوزی و جشنواره ها و آیین
های بومی محلی کاله با حضور و استقبال انبوه مسافران
و گردش��گران داخلی و خارجی مسئوان و مردم منطقه
برگزار شده بود ،استعدادها ،توانمندی ها و ظرفیت های
شهرستان کاله درقالب غرفه ها و نمایشگاه های مختلف
عرضه شده بود.

مدی��رکل فرودگاه های گلس��تان از برقراری
پروازهای گرگان ب��ه بندرعباس و بالعکس
در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد .رامین
آذری در گفتگو با مهر از برقراری پرواز گرگان
به بندرعباس وبالعکس خبر داد و اظهار کرد:
این پرواز در دهه نخس��ت اردیبهش��ت ماه
برقرار می ش��ود .وی افزود :احتماا دوشنبه
سوم اردیبهشت ماه نخستین پرواز گرگان به
بندرعباس برقرار شود و در صورت استقبال از
این پرواز روزهای چهارشنبه هم پرواز گرگان
به بندرعباس برق��رار خواهد بود .آذری ادامه
داد :این پرواز برای نخس��تین بار در فرودگاه
گرگان برقرار می شود و عاوه بر اینکه جزو
مس��یرهای پر مس��افر بوده به لحاظ واردات
و صادرات به اس��تان گلس��تان کمک خوبی
خواهد بود .وی اظهار ک��رد :درحال حاضر
 ۸6پرواز در طول هفت��ه در فرودگاه گرگان
انجام می شود و با اضافه شدن این پرواز تعداد
پروازهای هفتگ��ی در فرودگاه گرگان به ۸۸
مورد می رسد.

.

نخستین مرحله از احیاء
بافت تاریخی گرگان
در سال  97اجرا میشود

شهردار گرگان گفت :از بین  6کریدوری که
برای بافت تاریخی گرگان پیش بینی شده یک
کریدور را امسال احیاء خواهیم کرد و اقداماتی
مانند دیواره س��ازی ،کف سازی و نماسازی
آن انج��ام خواه��د ش��د .به گ��زارش مهر،
عبدالرضا دادبود اظهار کرد :در بودجه س��ال
 ۹۷ش��هرداری گرگان نگاه خاص و ویژهای
به بافت تاریخی شده و احیاء مرکز محات
را در دستور کار داریم.وی ادامه داد :از بین 6
کری��دوری که برای بافت تاریخی پیش بینی
شده یک کریدور را امسال احیاء خواهیم کرد
و اقداماتی مانند دیواره س��ازی ،کف سازی
و نماس��ازی آن انجام خواهد گرفت .دادبود
تصریح ک��رد :احیاء بافت تاریخ��ی از میدان
تاریخی شهرداری (میدان وحدت) آغاز خواهد
شد و انش��اه اتفاقات خوبی را در این حوزه
شاهد خواهیم بود که توجه ملی و بین المللی را
به خود جلب کند .شهردار گرگان در خصوص
توسعه فضای سبز شهری چنین گفت :گرگان
دارای فضای س��بز منطقهای خوبی در حاشیه
جنگلها اس��ت اما در فضای سبز محلهای و
شهری با کمبود مواجه هستیم .دادبود افزود :در
چشم انداز پیش بینی شده هر سال فضای سبز
در مقیاسهایی احداث شود ،در سال  ۹۷بین
سه الی پنج فضای سبز محلهای در نظر گرفته
ش��ده که از هم اکنون دنبال تدارک زمینهای
احداث آن هستیم و توافقاتی هم صورت گرفته
است.وی اضافه کرد :اگر برنامهها را به صورت
منسجم پیش ببریم حداقل طی یک دهه آینده
تمام فضای سبز مورد نیاز شهر گرگان را تهیه
خواهیم ک��رد و همه مردم در تمامی محات
به این فضاها دسترسی خواهند داشت.شهردار
گرگان اظهار کرد :بر همین اساس پارکهای
بازی کودکان هم به صورت گسترده در سطح
شهر پیش بینی ش��ده و امسال  ۳۰پارک بازی
کوچک را در سطح محات خواهیم ساخت
تا دسترسی کودکان به این فضاها آسان تر شود.
وی همچنین توس��عه حمل و نقل عمومی،
اح��داث ترمینال غرب ،مطالع��ه طرح جامع
گردشگری ،ایجاد فضاهای فرهنگی ،توسعه
آتش نش��انی ،خرید نقشه پهنه بندی زلزله و
غیره را از دیگر برنامههای پیش بینی شده در
بودجه  ۹۷اعام کرد.

.

متهم به مراقبت ازعرصه های
ملی گلستان محکوم شد

قاضی گلس��تانی در رای خود یک بهره بردار
غیرمجاز آب های س��طحی را به جای زندان،
به مراقبت از عرصه های ملی و مشارکت در
خاموش ک��ردن آتش جنگل ه��ا و مراتع در
حوزه شهرس��تان گالیکش واقع در شرق این
اس��تان محکوم کرد .به گ��زارش ایرنا ،رییس
کل دادگستری گلستان گفت :قاضی این فرد
را به اس��تناد قانون توزی��ع عادانه آب مجرم
ش��ناخت و به ج��ای  4۵روز حبس تعزیری
به یکصد ساعت خدمات عمومی رایگان در
زمینه جنگلداری و مرتعداری و مشارکت در
خاموش کردن آتش ای��ن عرصه ها محکوم
کرده است .براساس اعام دادگستری به ایرنا
هادی هاشمیان اظهار کرد :اداره منابع طبیعی و
واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش
بر اجرای این حکم نظارت می کنند.

