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استان شمالی گلس��تان که روزگاری سرزمین
پُرآب محسوب می ش��د این روزها با تداوم
کاهش بارندگی و دب��ی رودخانه ها و خالی
شدن س��دها ناگزیر تسلیم خشکسالی شده
است .به گزارش ایرنا و در حالیکه استمرار و
تشدید خشکسالی روی تهدید جدی را به همه
بخش های گلستان نشان می دهد مصرف بی
رویه آب بویژه در حوزه کشاورزی زمینه بروز
بحران حتی برای مصرف خانگی را پدید آورده
است .شاید کمتر کسی باور کند که اکنون آب
آشامیدنی  ۱۱۰روستای گلستان با تانکر تامین
می شود موضوعی که به گفته مدیرعامل آبفای
روستایی در فصل تابستان  ۱۷۱روستای دیگر
هم به جمع آن اضافه می ش��ود .از دیگر سو
بر اساس داده های آماری هواشناسی طی چند
سال اخیر بیش��ترین بارش گلستان مربوط به
س��ال زراعی  ۹۰تا  ۹۱به می��زان  ۱/۷۱۲میلی
متر و کمترین آن در سال زراعی گذشته (-۹6
 )۹۵با  44۹.۸میلی متر بوده است .مدیرعامل
ش��رکت آب منطقه ای گلستان گفت :در ۱۰
سال اخیر منهای سال های  ۹۱و  ۹3در استان
خشکسالی پیوسته وجود داشته که اثرات این
پدیده در رودخانه ها خودش را به خوبی نشان
می دهد.علی نظری اظهار کرد :سال آبی امسال
(از مهر  ۹6تاکنون) در حوزه آبخیز اترک ۲۷.۵
میلیون متر مکعب آورد آب داشتیم در حالی
که پارسال در همین مقطع  4۵و در درازمدت
 ۲۰۲میلیون متر مکعب بوده است.به گفته وی
در گرگان رود که  63درصد حوضه آبی استان
گلستان را تشکیل می دهد سال آبی جاری 6۵
میلیون متر مکعب آورد ثبت شد در حالیکه سال
گذش��ته  ۱۱۲و در درازمدت  3۵۵میلیون متر
مکعب بوده است.وی ابراز نگرانی کرد که اگر
وضعیت به همین منوال پیش رود و مدیریت
توامان عرضه و مصرف نداشته باشیم ،رودخانه
های گلستان فصلی شده و به نسبتی که آورد
رودخانه کم شود آایندگی هم بیشتر می شود.
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان تصریح کرد:
آب گیری مخازن سدهای استان با کاهش ۲۵
درصدی نسبت به پارسال از  ۹۷به  ۷3میلیون
متر مکعب کاهش یافت.نظری با بیان این که
 ۸۷درصد آب گلس��تان در بخش کشاورزی
مصرف می ش��ود از کش��اورزان خواست که
امسال در آبهای زیرزمینی  ۲۰درصد و در بهره
مندی از آبهای سطحی  ۵۰درصد صرفه جویی
کنند.مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریگلستان
نیز گفت :تداوم خشکسالی باید جدی گرفته و
برای مقابله با آن اقدام ها از جمله فرهنگ سازی
درجامعهشتاببیشتریگیرد.ابوطالبقزلسلفو
اظهار کرد :اثر خشکسالی را در استان گلستان با
افزایش دما و کم شدن منابع زیر زمینی (چاه)
و سطحی (رودخانه ها) شاهد هستیم.به گفته
وی طی  ۱۰س��ال اخیر میزان آبدهی رودخانه
های گلس��تان از جمله شصت کاته گرگان
 4۰درصد ،رودخانه زرین گل علی آباد کتول
 4۵درصد و چهل چای مینودشت  ۲۸درصد
کاهش یافته است.وی علل کاهش منابع آبی
گلستانراتغییراقلیموکاهشبارندگی،افزایش
غیر عادی دما ،برداشت بی رویه از سفره های
زیر زمینی برشمرد و گفت :مردم استان واقعیت
کم آبی و اثرات سوء خشکسالی را باور کنند.
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نفس تنگی پاركهای گرگان از دود دخانيات
مدتی است که پارکهای شهر گرگان به جای اینکه محلی برای استراحت و پیادهروی شهروندان باشند به پاتوقی برای استعمال مواد مخدر تبدیلشدهاند
پارکهای ش��هر گرگان به پاتوقی برای اس��تعمال مواد
مخدر و دخانیات جوانان و حتی نوجوانان تبدیل شده،
اما مسئوان برنامهای برای برخورد با این مشکل اجتماعی
ندارند .به گزارش مهر ،فضای سبز ،آب نما و گل هایی
که با فرا رس��یدن بهار دلبری می کنن��د؛ اینجا قرار بود
محلی امن و آرام برای استراحت و سرگرمی شهروندان
باش��د اما پارک های شهر گرگان تبدیل به پاتوقی برای
اس��تعمال دخانیات و یا خرید و فروش مواد مخدر شده
اند .شاید به همین دلیل است که بیشتر خانواده ها اجازه
نمی دهند فرزندانشان از فضای پارک های شهر گرگان
که قرار بود در اختیار عموم ش��هروندان باشد به تنهایی
اس��تفاده کنند .پارکها ساختهشدهاند تا من و شمایی که
ش��هروندان این شهر هس��تیم از فضای زیبای آن لذت
ببریم ،ورزش و پیادهروی کنیم ،هوای سالم تنفس کنیم،
بهدور از آلودگیهای صوتی باشیم و کمی از استرسهای
روزان��ه خود کم کنیم .اما مدتی اس��ت ک��ه پارکهای
ش��هر گرگان به ج��ای اینکه محلی برای اس��تراحت و
پیادهروی ش��هروندان باش��ند به پاتوقی برای اس��تعمال
مواد مخدر تبدیلش��دهاند .اس��تعمال دخانی��ات و مواد
مخدر بهخودیخود بد بوده اما عمق فاجعه زمانی بیشتر
میشود که بیشتر مصرفکنندگان این مواد در پارکها را
رده س��نی  ۱۵تا  ۲۵ساله تشکیل میدهند .پارکها محل
رفتوآمد تمامی اقشار جامعه هستند و نمیتوانیم بگوییم
تنها قش��ر خاصی از آن بهره میبرند به همین دلیل فضا
باید بهگونهای فراهم شود که شرایط بهرهمندی تمام افراد
جامعه فراهم شود .برای بررسی دقیقتر آنچه در پارکها
رخ میدهد ،پارک شهر گرگان که در مرکزیترین نقطه
شهر واقعشده است برای بررسی انتخاب کردم .ساعت
حوالی یک ظهر اس��ت ،بیرون از پارک ایستادهام و دکه
سیگارفروش��ی بیرون از پارک را نگاه میکنم ،در فاصله
پنجدقیقهای که به دکه خیره ش��دهام بیش از  ۲۰نفر برای
خرید سیگار مراجعه میکنند ،بعضیها انفرادی و بعضی
دیگ��ر ه��م در قالب گروههای دو یا س��ه نفره ،اکثر این
افراد بعد از خرید ،س��یگار را همانجا روشن میکنند و
گوش��ه لب میگذارند و داخل پارک میروند ،بعضیها
روی صندلی مینشینند ،بعضی دیگر مکان خلوتتری
را انتخ��اب میکنن��د و بعضیها هم در حی��ن راه رفتن
سیگار میکشند ،گویی قرارداد بستهاند که تمام مضرات
دود س��یگاری که خریدهاند را به خورد گل و گیاهان و
افراد درون پارک دهند .درون محوطه پارک چندین جوان
روی چمنها نشس��تهاند ،کتابهای درسیشان را رو به
روی خود گذاش��تهاند و درحالیکه سیگار میکشند در
حال تبادل اطاعات هس��تند .عدهای از خانمهای مسن
در حال پیادهروی هستند ،تعدادی از مردان مسن هم در
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احداث جاده سامت
در گورستان باستانی
خالدنبی آغاز شد

دبیر س��ازمان مردم نهاد مجموع��ه زیارتی و
گردشگری خالدبنی (ع) کاله از آغاز عملیات
احداث جاده س��امت از بقع��ه خالد نبی تا
گورستان باستانی این مجموعه زیارتی توسط
میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری
این اس��تان خبر داد .امان محمد حمیدزاده در
گفتگو با ایرنا گفت :ع��اوه بر احداث جاده
سامت ،نصب سیستم روش��نایی و دوربین
های مدار بس��ته از دیگر اقدامات در دس��ت
انجام در گورس��تان باستانی مجموعه زیارتی
خالدنبی (ع) اس��ت .وی با بیان اینکه پیش از
این حصارکشی اطراف گورستان باستانی این
مجموعه انجام ش��ده است ،افزود :برای انجام
این فعالیت ها درمجموع  6میلیارد ریال اعتبار
توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گلستان پیش بینی شده و هم
اکنون پیمانکار مربوطه مشغول فعالیت است.
حمیدزاده با قدردانی از اقدامات اداره کل میراث
فرهنگی گلستان ،اضافه کرد :عاوه بر اقدامات
عمران��ی درحال انجام ،گورس��تان باس��تانی
خالدنب��ی (ع) دارای نگهبان ب��وده که وظیفه
حفاظت از این مجموعه تاریخی و جلوگیری
از ب��روز برخی ح��وادث احتمالی همچون
آتش سوزی را برعهده دارد.وی با اشاره به
آتش س��وزی چند هفته پیش در گورستان
باس��تانی مجموع��ه زیارتی و گردش��گری
خالدنبی (ع) کاله که به دلیل سهل انگاری
برخی از گردش��گران رخ داد ،تصریح کرد:
دراین حادثه که ب��ا اقدام بموقع نگهبان در
اس��رع وقت خاموش ش��د ،ح��دود ۷۰۰
مترمربع از علف های درون این گورستان و
سه یا چهار هکتار از مراتع اطراف آن آتش
گرفت اما به خود گورستان و سنگ بناهای
آن آسیبی نرسید.

خبر

رضاآبادشناسنامهندارند
مس��ئوان روس��تای رضا آباد در حالی از کمبود فضای
آموزش��ی و وجود مدارس کانکسی در روستا گله دارند
که براس��اس آمارهای رس��می هزار و  6۰۰کودک این
روستا شناسنامه ندارند .به گزارش مهر ،روستایی سرسبز
در مجاورت جاده ترانزیت گرگان -آزادش��هر که از نظر
تقسیمات کشوری در شهرستان رامیان قرار گرفته است.
رضاآباد به نوعی مرکز دو روس��تای بلوچ آباد گردایش
و بلوچ آباد س��یاه خان محسوب می شود و بسیاری نام
این روستا را تفکیک نمی کنند و به همه این سه روستا
رضاآباد می گویند .در نگاه اول ،وجود مغازههای پارچه
فروش��ی که تقریبا در کنار هر خانه ای دیده میش��ود و
نهالستانها ،بیشتر از فقر و تنگدستی اهالی ،به چشم می
آید اما چند دقیقه زمان ب��رای قدم زدن در کوچه و پس
کوچههای روستا کافی است تا از میان این همه سرسبزی
و رنگارنگی ،اوج محرومیت اهالی را با جان و دل لمس
کرد .بخش��دار فندرس��ک میگوید :طبق آمار رسمی،
جمعیت این س��ه روس��تا (رضاآباد ،بلوچ آباد گردایش
و بلوچ آباد س��یاه جان)  ۱۰هزار نفر اس��ت اما جمعیت
واقعی آن تا حدود  ۱۵هزار نفر هم ذکر میشود .محمد
ابراهیمی با بیان اینکه ۹۰درصد اهالی این سه روستا بلوچ
و ۱۰درصد از قوم سیستانی هستند ،تعامل ،همدلی اهالی
با یکدیگر را نقطه قوت و فقر و محرومیت را شاخصه

حال استفاده از وسایل ورزشی تعبیهشده در پارک هستند.
خانواده سه نفره ای را میبینم که بستنی خریده و مکان
دنجی را در پارک برای نشستن انتخاب کردهاند ،کمی در
محوطه پارک قدم میزنم ،تقریب ًا از هر پنج صندلی درون
پارک سه صندلی مختص افرادی است که در حال سیگار
کشیدن هس��تند .چشمم به بانویی میافتد که با کالسکه
نوزادش وارد فضای پارک میشود ،کام ً
ا واضح است هر
زمان به افرادی که در حال سیگار کشیدن هستند نزدیک
میشود با سرعت بیشتری از کنارشان رد میشود .بعد از
طی کردن مس��یری از پارک خارج میشود ،به سراغش
میروم ،در رابطه با وضعیت استعمال سیگار از او سؤال
میپرسم؛ با ناراحتی میگوید که برای بهرهگیری از فضای
پارک کمی مس��یرش را دورتر کرده تا گردش��ی هم در
پارک داشته باشد اما از همان ابتدای ورود به پارک بوی
سیگار را استشمام کرده و از آنجاییکه افرادی که سیگار
استعمال میکنند در فاصلههای نزدیک به هم قرار دارند یا
در حال رفتوآمد در پارک هستند مدام این بو را همراه با
هوا تنفس کرده است .شهین مرادی با گایهمندی از این
وضعیت ادامه می دهد :پارک برای اس��تفاده تمام اقشار
جامعه طراحیش��ده اس��ت اما افراد سیگاری بهگونهای
رفتار میکنند که پارک تنها برای اس��تعمال سیگار است
و رعایت ح��ال خانوادهها را نمیکنن��د؛ حتی لحظهای
به این فکر نمیکنند که ش��اید بوی سیگارشان موجب
آزار افراد دیگر ش��ود .سارا رفیعی بانویی دیگر است که
هم��راه دو فرزندش در پارک حضور دارد .وی میگوید
که فرزند بزرگترش  ۱۵سال سن دارد اما اجازه نمیدهد
بهتنهایی به پارک شهر گرگان بیاید ،چرا که بارها شاهد
سیگار کشیدن گروهی جوانان و یا تبادل مواد مخدر در
پارک بوده و میترسد درصورتیکه فرزندش بهتنهایی در

پارک حضور یابد او هم آلوده ش��ود .سیگارفروشی که
در حاشیه پارک شهر دکه سیگارفروشی دارد حرفهای
جالبی میزند .میگوید سن استعمال دخانیات به زیر ۱۵
سال رسیده و بارها از فروش سیگار به نوجوانانی که برای
خرید نزد وی مراجعه میکنند ،خودداری کرده اس��ت.
احمدی میگوید :سیگار بهداشتیترین چیزی است که
در این پارک مصرف میش��ود و بارها ش��اهد مصرف
شیش��ه ،کراک و دیگر مخدرها و یا حتی خریدوفروش
آنها در این پارک بودهام.
وجود  ۵3پارک در گرگان
یحیی ستوده نیا ،مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای
س��بز ش��هرداری گرگان بابیان اینکه استعمال دخانیات
در پارکه��ای عمومی ممنوع نیس��ت و تنها در مناطق
سربسته ممنوع اس��ت ،می گوید :در شهر گرگان پارک
خطی گلشهر بهعنوان پارک بدون دخانیات انتخابشده
و تابلوه��ای مربوط به این امر هم در پارک نصبش��ده
اس��ت اما برخورد با افرادی که در این پارک اس��تعمال
دخانی��ات دارند به آن صورت که باید انجام نمیش��ود.
س��توده نیا بیان می کند :در حال حاضر در حال اجرای
برنامههای فرهنگسازی هس��تیم و با نصب بنر و تابلو
در پارکها و مکانهای تفرجگاهی تاش میکنیم مردم
را از خطرات این مواد آگاه کنیم .وی در رابطه با بر خود
ب��ا افرادی که در پارکها دخانیات و مواد مخدر مصرف
میکنند ،میگوید :شهرداری آنقدر که باید قدرت اجرایی
ندارد که با این مس��ائل برخورد کند اما مراجع قضایی و
نیروی انتظامی بیشتر ضمانت اجرایی دارند تا با این موارد
برخورد کنند .مدیرعامل س��ازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری گرگان ادامه میدهد :در پارک خطی گلها
چندی��ن بار تابلوی دخانیات ممنوع را رنگ پاش��یدهاند

اصلی این س��ه روستای بخش فندرسک رامیان میداند.
عضو ش��ورای بخش فندرسک به نمایندگی از اعضای
شورای این سه روستا گفت :در سالهای اخیر خدمات

تحصیلی باا ،شناسایی نشدن دانشآموزان برای ثبت نام،
نگهداشت دانشآموزان تا پایان سال تحصیلی در مدارس
و  ...از مشکاتی است که در این سه روستا با آن مواجه
هستیم .به گفته سوسرایی تا مهر و آبان با دغدغه ثبت نام
دانشآموزان فاقد شناسنامه مواجه هستیم و بعد از آن ترک
تحصیل و بازماندن دانشآموزان از تحصیل به دلیل فقر
مالینگرانیاصلیماست.
مسئوانمکلفهستنداهتمامویژهایداشتهباشند
وجود فقر مال��ی ،بازماندن ک��ودکان از تحصیل ،دانش
آموزان فاقد شناسنامه و  ...هریک میتواند آمار آسیبهای
اجتماعی در یک منطقه را افزایش دهد ،از مدیرکل امور
اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان که به گفته اهالی
به تازگی از این سه روستا بازدید داشته ،وضعیت را جویا
شدیم و عبدالرضا چراغعلی گفت :مطابق با تاکیدات رهبر
معظم انقاب هیچ دانشآموزی نباید از تحصیل باز بماند.
وی افزود :مس��ئوان مکلف هستند نسبت به بازماندن
کودکان از تحصیل اهتمام ویژه ای داشته باشند .چراغعلی
به بازدید از این سه روستا در روزهای پایانی فروردین ماه
هم اشاره و بیان کرد :در بحث کاسهای درس و مدارس
این سه روستا با مشکات عدیدهای مواجه شدیم که قرار
شد بخشی توسط فرمانداری پیگیری و رفع شود .وی به
جزییات بیشتر این مباحث هم اشاره و تصریح کرد :پس از
کلنگ زنی مدرسه  ۱۲کاسه بخشی از دیوارهای مدرسه
فعلی تخریب شده است و به گفته مدیر مدرسه متاسفانه
چندمرحلهدانشآموزانوکادردفتریتوسطافرادبزهکار
و معتاد تهدید شدهاند .مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری گلستان خاطرنش��ان کرد :اداره کل نوسازی
مدارس استان هم قول داده به زودی ساخت این مدرسه
نیمه تمام را آغاز کند .به گفته چراغعلی ،فرماندار رامیان
پیگیر حل بخشی از مشکات این سه روستا شده است.
پس از گذشت حدود  4۵روز از بازدید مدیرکل اجتماعی
و فرهنگی استانداری گلس��تان ،وضعیت را از فرماندار
رامیان جویا شدیم و محمود سااری گفت :بازماندن از
تحصیلدانشآموزانآسیباجتماعیمحسوبمیشودو
قرار شده در این ماه (خرداد) شورای اجتماعی را برگزار و
برایاینموضوعاتبرنامهریزیکنیم.
هرسالکاسهایکانکسیافزایشمییابد
وی از روس��تای رضاآباد (رضاآباد ،بلوچ آباد گردایش و
بلوچ آباد س��یاه خان) به عنوان مورد ویژه مهاجرپذیری
و حض��ور اتباع خارج��ی (افاغنه) نام ب��رد و گفت :در
روس��تاهایی مثل رضاآباد که برای اتباع خارجی جاذب
هس��تند ،تقاضا برای تحصیل فش��ار مضاعفی میآورد
و هر س��ال تعداد کاسهای کانکسی افزایش مییابد.
فرمان��دار رامیان افزود :ت��اش داریم با کمک گرفتن از

ویژه و اقدامات موثری برای بهبود شاخصهای عمرانی
و طرح هادی روستا انجام شده اما همچنان اهالی این سه
روستا در محرومیت به سر میبرند .احمدعلی لب بزن با
بیان این که در بخش آسیبهای اجتماعی وضعیت خوبی
نداریم ،ادامه داد :بزرگترین دغدغه اهالی این سه روستا،
کاسهای کانکس��ی و کمبود فضای آموزش��ی است.
عضو شورای بلوچ آباد سیاه خان با اشاره به اینکه هر 6
مدرسه این سه روستا چرخشی است ،اضافه کرد :مدرسه
 ۱۲کاس��های چند سال قبل در رضاآباد کلنگ زنی شد
تا بخشی از مشکات حل شود اما این پروژه باتکلیف
است و پیشرفت فیزیکی خوبی ندارد .لب بزن تصریح
کرد :بارها مشکات را به گوش مسئوان رساندهایم اما
شرایطتغییرچندانینداشتهاست.
فضا و نیروی کافی نداریم
وضعیت آموزش��ی این سه روستا را از معاون آموزش و
پرورششهرستانرامیانجویاشدیمومحمدسوسراییبا
تایید مشکات در این سه روستا گفت :در این شهرستان
مش��کات زیادی داریم که تنها مختص این سه روستا
هم نیس��ت .وی از دانشآموزان فاقد شناس��نامه در این
شهرس��تان به عنوان مشکل اساسی نام برد و گفت :بین
 ۸۰۰تا هزار دانشآموز فاقد شناسنامه در این سه روستا
وجود دارد که باید در کمیسیون مخصوص در شهرستان
گنبدکاووس تعیین تکلیف شوند .وی آمار دانش آموزان
فاقد شناسنامه شهرستان را حدود هزار و  6۰۰نفر اعام
ک��رد و افزود :در حالی که کاسبندی مدارس در تیرماه
انجام شده و تا مرداد به پایان میرسد اما این دانشآموزان
در مهرماه تعیین تکلیف شده و مجوز ثبت نام دریافت
میکنند .سوس��رایی ادامه داد :تعیین تکلیف دیر هنگام
دانشآموزان فاقد شناسنامه باعث میشود  6کاس یک
مدرسه به  ۱۰کاس افزایش یابد .وی با اشاره به اینکه به
شدت با کمبود فضای آموزشی در این سه روستا مواجه
هستیم ،اضافه کرد :هماکنون هر  6مدرسه این سه روستا
( 4مدرسه ابتدایی و دو مدرسه متوسطه اول) جزو مدارس
پرجمعیت و چرخشی است که باید تفکیک شوند اما با
افزایش تعداد دانشآم��وزان (تعیین تکلیف دیرهنگام)
مجبور به اس��تفاده از کانکس هستیم .معاون آموزش و
پرورش رامیان از ساماندهی دانشآموزان به عنوان کاری
دش��وار نام برد و تصریح کرد :مدرسه  ۱۲کاسه ای در
روس��تای رضاآباد سال  ۹4کلنگ زنی شد اما با گذشت
چند س��ال این پروژه تنها  ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی
دارد .وی به دیگر مش��کات هم اشاره و بیان کرد :افت
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و پاک میکنند و مقاومتهایی میش��ود اما دوباره تابلو
را نصب میکنیم .وی می افزاید :س��ازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهرداری گرگان و سازمان فرهنگی ورزشی
به دنبال کارهای فرهنگس��ازی در این زمینه اس��ت اما
در کنار این فرهنگسازیها باید سختگیریهایی هم از
س��وی نیروی انتظامی و  ...اعمال ش��ود .ستوده نیا ادامه
میدهد :نباید انتظار داش��ته باشیم مردم تنها با زدن چند
تابلو دخانی��ات مصرف نکنند و در بعضی مواقع همین
تابلوها برخی جوانان را تحریک میکند که بیشتر سیگار
بکشند .وی اضافه میکند :به نظر من کارشناسان بهداشت
میتوانند در این پارکها حضور داشته باشند و مضرات
سیگار را عنوان کنند و کارهایی از این قبیل برگزار شود.
اجرای طرح ضربتی در پارکها
س��رهنگ شعبان غربا ،رئیس مبارزه با مواد مخدر استان
از ط��رح پاکس��ازی هفتگ��ی اماکن عموم��ی ازجمله
پارکه��ا از مصرفکنندگان مخ��در خبر می دهد و می
گوید :این طرحها بهصورت ضربتی انجام میش��ود اما
در هرزمانی که از س��وی شهروندان مواردی اعام شود
طرح پاکسازی سریع انجام میشود .وی ادامه میدهد:
بیشترین استعمال کننده مواد مخدر در پارکها بین  ۱۵تا
 4۰سال سن دارند و بیشترین افرادی که دستگیر میشوند
در گروه س��نی  ۱۷تا  ۲۵سال هستند که تحویل مراجع
قضایی میش��وند .ابراهیم جرجانی ،رییس کمیس��یون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان هم در
این رابطه میگوید :برای ساماندهی محیط های پرخطر
باید دستگاه های مختلف دست به دست هم دهند تا به
نتیجه ای دست پیدا کنند .جرجانی میافزاید :باید جلسه
ای ب��ا این موضوع در کمیس��یون فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی ش��ورای شهر گرگان و با حضور مسئوان امر
برگزار ش��ود تا در مورد وضعیت پارک شهر گرگان و
سایر پارک ها اندیشیده شود .آن چه که مبرهن و واضح
اس��ت این بوده که نمیتوانیم در مدت زمان کوتاه چند
هفتهای فرهنگ اس��تعمال نکردن دخانیات در پارک ها
و اماکنی که برای بهرهمندی تمام اقشار جامعه طراحی
ش��ده اس��ت را در بین مردم جا بیندازیم ،قطعا فرهنگ
سازی پروس��های زمان بر بوده و نیازمند زیرساخت و
همکاری پیوس��ته دس��تگاهها و نهادهای مرتبط با این
موضوع اس��ت ،صرفا نصب یک تابلو یا بنر با موضوع
هش��دار برای مصرف نکردن دخانیات دردی از جامعه
ما را دوا نمیکند و تاثیری آن چنانی نخواهد گذاشت،
چرا که فرهنگ سازی در رابطه با این موضوع و آگاهی
بخشی به جامعه در رابطه با مضرات استعمال دخانیات
نیازمن��د برنامهای دقیق و جامع اس��ت که امید میرود
مسئوان ذیربط فکری برای آن داشته باشند.
بنیادهای خیریه ،دستور رهبر معظم انقاب مبنی بر اینکه
هی��چ کودکی نباید از تحصیل باز بماند را اجرایی کنیم.
سااری توضیحات دقیقتری درباره برنامه های خود برای
حل مش��کات این سه روس��تان ارائه نکرد و سواات
خبرگ��زاری مهر از وی درباره رضا آباد بی پاس��خ ماند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان آمار
جذب مقطع متوسطه را نگران کننده دانست و گفت :در
مجموع  ۲۲هزار و  ۷۱۹گلستانی که در سن تحصیل در
دو مقطع متوسطه اول و دوم هستند به هر دلیلی چه به
لحاظ فقر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی توسط خانواده
در مدارس ثبت نام نشدهاند.
بهسادگینمیتوانیمشاخصهارابهبودببخشیم
ابراهیم حاجیلری با تاکید بر اینکه به غیر از فقر اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی س��رفصل دیگ��ری در این حوزه
نداریم ،اضافه کرد :این موضوع به نوعی میتواند بیانگر
شاخصهای توسعه استان باشد؛ این شرایط نشان میدهد
گلستانبهلحاظتوسعهیافتگیآنقدرضعیفودرردههای
پایین است که خانوادهها به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادینمیتوانندفرزندانشانرادرمدارسثبتنامکنند.
وی تصریح کرد :بهبود شرایط در دستور کار است اما به
طور قطع و یقین کار بسیار دشواری پیشرو داریم و به
سادگی نمیتوانیم این شاخصها را بهبود ببخشیم .وی با
تاکید بر اینکه آموزش و پرورش نمیتواند به تنهایی این
شاخصه را در تراز کشوری قرار دهد ،متذکر شد :گلستان
در شاخص آموزشی رشد خوبی داشته و رتبه  ۹کشور را
داراست اما در پوشش تحصیلی رتبه  ۲۷کشور هستیم و
دراینشرایطنمیتوانیمازتوسعهیافتگیگلستانصحبت
کنیم.ویتاکیدکرد:رشدپوششتحصیلیوظیفهآموزش
و پرورش است اما وظیفه شما به عنوان رسانه در پیگیری
و مطالبه این موضوع از ما سنگینتر است .حاجیلری به
راهکارهایموجودبرایبهبودشاخصپوششتحصیلی
گلستان هم اشاره و بیان کرد :این موضوع باید به عنوان
اولویت اصلی استان و فرمانداریها تبدیل شود و حل آن
باید دس��تور صریح استاندار به تمام ارگانهای ذیربط را
داشته باشد .وی همچنین گفت :منابع ملی و استانی باید به
کمک بچههایی که از لحاظ اقتصادی مشکل دارند ،بیاید و
آنها را برای تهیه نوشت افزار و لباس و  ...پشتیبانی کند.
وی یادآور شد :پوشش تحصیلی یکی از شاخصههای
توسعه استان است و نمیتوانیم از یک طرف از توسعه
استان صحبت کنیم و از طرف دیگر در پوشش تحصیلی
که رتبه علمی و فرهیختگی استان را مشخص میکند،
آسیب داشته باش��یم.معاون آموزش متوسطه آموزش و
پرورش گلستان خاطرنشان کرد :ما برای بهبود شاخص
پوشش تحصیلی تاش میکنیم و این موضوع در دستور

بودجه  3ماهه نخست
سال شهرداری گرگان
محقق نشده است

رئیس ش��ورای اسامی ش��هر گرگان گفت:
بودجه س��ه ماهه نخست امس��ال شهرداری
گرگان محقق نش��ده اس��ت .به گزارش مهر،
فائزه عبداللهی در هفتاد و یکمین جلسه علنی
شورای شهر گرگان ضمن قدردانی از حضور
پرش��ور مردم در راهپیمایی روز قدس با بیان
این که ش��هرداریها باید در اتاق شیش��های
اداره ش��وند ،افزود :سه ماه از سال میگذرد و
کمیسیونهای شورا باید گزارشی از اقدامات
خود را با توجه به تدوین بودجهای که داشتیم
ارائ��ه دهند.عبداللهی گفت :تاکنون چه میزان
توانستهایم اهداف را محقق کنیم؟ اقدامات در
زمینه سرمایه گذاری و اجرای پروژهها چگونه
بوده اس��ت؟ همچنین نق��اط ضعف و قوت
شهرداری و شورا مورد بررسی قرار گیرد.وی
با بیان این که درآمد س��ه ماهه اول شهرداری
گرگان محقق نش��ده ،افزود :ب��رای برخی از
افزایش ردیفها در بودجه س��ال جاری پیش
بینیهایی شده بود اکنون راغب هستیم بشنویم
چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
عبداللهیهمچنینگفت:بایدبدانیمکهاقدامات
ش��هرداری در چه مرحلهای است و عاوه بر
شهرداری ،کمیس��یونهای مورد نظر هم باید
پاسخگوباشند.

.

خبرنگارانگلستانی
رتبه بندی شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان از رتبه
بندیخبرنگارانبراینخستینباردراستانخبر
داد .به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان ،حجت
ااسام علی اصغر فضیلت اظهار کرد :آن دسته
از خبرنگاران که عضو تایید شده سامانه خانه
مطبوعات بودند؛ طبق نظر کمیسیون دارای رتبه
شدند .وی ادامه داد :در گام نخست خبرنگاران
خان��ه مطبوعات رتبه بندی ش��دند و در گام
بع��دی نمایندگی ها و مدیران مس��ئول که به
حرفه روزنامه نگاری اشتغال دارند رتبه بندی
خواهند ش��د .حجت ااسام فضیلت افزود:
پس از پایان رتب��ه بندی تمامی اعضای خانه
مطبوعات به در خواست افرادی که عضو خانه
مطبوعات نیستند اما خواستار رتبه بندی می
باشند رسیدگی خواهد شد.

.

 900کودک گلستانی
دارای حامی شدند

مدی��ر کل کمیته ام��داد ام��ام خمینی (ره)
گلس��تان گفت :با اجرای طرح محسنین و
ایتام در ش��ب های قدر امسال ۹۰۰ ،نفر از
کودکان زیرپوش��ش این اداره دارای حامی
شدند .به گزارش ایرنا ،امان اه حسین پور
اظه��ار کرد :از این تعداد  ۵۸۰کودک یتیم و
 3۲۰نفر در قالب طرح محس��نین (فرزندان
خانواده های نیازمند) زیرپوش��ش هستند.
وی با اش��اره به حمایت  ۸۰۰حامی از این
کودکان افزود :سال گذشته حامیان و خیران
گلستانی بیش از  ۱3۰میلیارد ریال به منظور
کمک به هش��ت هزار و  ۷۸۸یتیم و فرزند
محس��نین زیرپوش��ش کمیته امداد اس��تان
پرداخت کردند.حس��ین پور گفت :در این
استان حدود  ۱۹هزار خیر حمایت از افزون
ب��ر  ۹هزار نفر ک��ودک را برعهده دارند که
شامل پنج هزار یتیم و حدود چهار هزار نفر
در بخش محسنین هستند ۱۰۹.پایگاه جذب
حامی ایتام در آس��تانه لیالی قدر در س��طح
استان گلستان فعال شده بود.

.

جوان  23ساله در
کاله به ضرب گلوله اسلحه
شکاری به قتل رسید

یک جوان  ۲3ساله گالیکشی براثر تیراندازی
با اس��لحه ش��کاری در شهرس��تان کاله به
قتل رس��ید .به گزارش مهر ،ش��امگاه شنبه
یک جوان  ۲3س��اله گالیکشی در شهرستان
کاله مورد اصابت گلوله اس��لحه ش��کاری
قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات وارده
فوت ش��د .دادستان عمومی و انقاب کاله
در این رابطه اظهار کرد :تاکنون چهار نفر در
این رابطه دستگیر شده اند اماهنوز انگیزه قتل
مشخص نشده است.علی خانی ادامه داد :این
موضوع به سرعت و جدیت در حال بررسی
و پیگیری است.

