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خبر
ظرفیت کمیته امداد برای
پذیرش نیازمندان تکمیل است

رئیس کمیته امداد کش��ور در سفر به گلستان
گف��ت :ظرفیت کمیت��ه امداد ب��رای پذیرش
نیازمندان تکمیل است و برای ادامه راه نیازمند
حمایت مس��ئوان هس��تیم .به گزارش مهر،
ب��ه نقل از روابط عمومی کمیته امداد اس��تان،
پرویز فت��اح اظهار کرد :ظرفی��ت کمیته امداد
ب��رای پذیرش نیازمندان تکمیل اس��ت و این
نهاد ب��رای ورود نیازمندان به چرخه حمایتی
نیازمند کمک و حمایت مس��ئوان است .وی
بابیان اینکه برای حل مشکل محرومان باید از
تمام ظرفیت بخشها و دس��تگاههای اجرایی
استفاده کرد ،افزود :یک هزار مسکن روستایی
برای مددجویان گلستانی با همکاری استانداری
این اس��تان ساخته خواهد شد.وی بابیان اینکه
حمایتهای دولت و مجلس شورای اسامی
ایران بر بهبود شرایط مددجویان اثربخش بوده
است افزود :کمیته امداد یک اورژانس اجتماعی
است که اکنون ظرفیت آن تکمیل است و برای
پذیرش نیازمندان خارج از چرخه حمایتی این
نهاد نیازمند کمک و حمایت مسئوان هستیم.
فتاح با اشاره به اهل سنت بودن برخی از ساکنان
استان گلستان اعام کرد :میانگین کمک حامیان
به ایتام بندر ترکمن بیش از متوس��ط کشوری
اس��ت که این موضوع نش��ان دهنده وحدت
میان ش��یعه و سنی است .رئیس کمیته امداد با
بیاناینکهدرجنگاقتصادیکنونیهمهمسئول
هس��تیم و فقط با مدیریت جهادی و انقابی
میتوان به داد مردم رسید گفت :چیزی که مردم
را در سه ماه گذشته آزار داد ،تورم نیست ،اینکه
چه کسانی واردکنندگان خودرو و مداخلهگران
بازار سکه و ارز هستند برای مردم دردناک است،
البته دولت آقای روحانی این موضوع را پذیرفته
اس��ت و قوه قضائیه نیز با جدیت موضوع را
پیگیری می کند .فتاح با تاکید بر اینکه واردات
بیرویه و سفرهای خارجی بیمورد مسئوان
باید کنترل شود افزود :مردم از مسئوان خواهان
برخورد جدی با این افراد هستند .ما مسئوان
باید به داد مردم برس��یم تا م��ردم ما را از خود
بدانند .فتاح کاهش قیمت دار و سکه در بازار
را پس از امضاء ادامه تحریمهای ایران توس��ط
امریکا ،تحقیر تصمیم ترامپ دانست و افزود:
التماس دشمن برای مذاکره نشاندهنده متضرر
شدن امریکا اس��ت .رئیس کمیته امداد با بیان
اینکه ایران در همه میدانهای نبرد پیروز است
گفت :حتی کشورهای غربی نیز به این موضوع
اعترافکردندبنابرایناگربازهمکشورراتحریم
کنند ،شکست خواهند خورد .وی با اشاره به
اینکه دشمن درصدد است القا کند ،فقرا در ایران
شورش کردهاند اظهار کرد :به همین دلیل دشمن
تمامتاشخودرامیکندتابهکمیتهامدادحمله
کند چ��را که این نهاد با خدماتی که در اختیار
نیازمندان قرار میدهد ،رشتههای دشمن را پنبه
کرده است.

تعامل دانشگاه و رسانه
توسعه گلستان را به دنبال
خواهد داشت

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان گفت :تعامل دانش��گاه و رسانه ،توسعه
استان را به دنبال خواهد داشت و این مهم فقط
با اطاع رسانی دقیق در این حوزه امکان پذیر
است.علینجفینژاددرگفتگوبامهراظهارکرد:
حضور همزمان رسانه در کنار مدیران اجرائی
اس��تان و از جمله دانشگاه ها به عنوان پرورش
دهندهنیروهایتخصصیدررشتههایمختلف،
نقش مهمی در توس��عه استان از جمله اشتغال
زایی داشته باشد .وی افزود :امروز دانشگاه های
استان از سیستم تدریس های سنتی به سمت
تدریس های م��درن تر روی آورده اند و ایجاد
رشتههایجدیددرکنارایجاددانشگاههاینسل
س��وم به عنوان دانشگاه های کارآفرین نشانگر
ارتقاءسطحکیفیآموزشدانشگاهیدرگلستان
از جمله دانشگاه منابع طبیعی است .نجفی نژاد
گفت :امس��ال آمار ورودی های رشته دکترا در
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعینسبتبه
سال های گذشته کاهش یافته و دلیل این کاهش
ارتقاء کیفیت رشته های دکترا و افزایش سطح
علمیدانشجویاناینرشتهاست.بهگفتهرئیس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
رسانه ها به عنوان پرورش دهنده افکار عمومی
مسیر تربیت ورود دانشجویان خاق تر را برای

پرداختتسهیات
به خبرنگاران
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آگهی مزایده اماك مازاد
بانک ملی استان گلستان
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09112739733

 92اشتغال پایدار
در کردکوی ایجاد شد
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خبرنگاران منصفانه نقد كنند
استاندار گلستان :

خبر
 1722خانوار بندرترکمنی
زیر پوشش کمیته امداد هستند
2

آسیبهای
تهدیدکننده
مطبوعاتمحلی
پرداختن به موضوعت خُ رد و محلی ش��اخصه اصلی
فعالیت مطبوعات اس��تانی است ،اما در گلستان به دلیل
مشکات زیرساختی ،دوری از آموزش مستمر و ناتوانی
در تامین هزینه ها برخی نشریات از مسوولیت ذاتی خود
فاصل��ه گرفته و به بولتن اخبار روابط عمومی ها تبدیل
شده اند .به گزارش ایرنا ،نبود مطالب تولیدی و پرکردن
صفحات با اخبارغلو آمیز روابط عمومی ها ،کم توجهی
به مشکات و مطالبات مردم به خصوص در جوامع دور
از مرکز استان و سبقت گرفتن برای کپی اخبار و گزارش
های خبرگزاری ها ،آسیب های جدی و مهمی است که
برخی رسانه های گلستان را به مجموعه ای کم اثر و فاقد
نفوذ قابل انتظار در میان مردم و حتی مس��ووان تبدیل
کرده اس��ت .مطبوعات محلی در این شرایط سخت که
خود به نوعی باعث آن نیز بوده ،به دلیل برخی مشکات
همچون وابس��تگی به بخش های دولتی و غیردولتی و
ضرورت تامین منابع مالی ،راهی دشوار در تامین خواسته
های مخاطبان دارند .پرداختن به مش��کات و مطالبات
اجتماعی و سیاسی مردم و نقد کار...

گلستانیهامنتظربارشرگباریوسیابباشند
2
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۳0درصد جمعیت شهری گلستان
در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند

معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس بامهم،
حساس و سخت دانس��تن حرفه خبرنگاری ،از فعاان این
حوزه به عنوان مدعی العموم مردم نام برد و از مدیران خواست
تحملنقدخبرنگارانراداشتهباشند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،عبدالقدیر کریمی روز پنجش��نبه
درمراسمتجلیلازفعاانرسانهایوخبرنگاراناینشهرستان
با تبریک هفدهم مرداد روز خبرنگار و با گرامیداشت یاد و
خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه ،گفت:
خبرنگاران چشم تیز بین و گوش شنوای مردم هستند و از
این حیث پیگیری مطالبات مردم از مسئوان وظیفه آنان است.
وی بابیان اینکه روز خبرنگار روز پاسداشت و رعایت حرمت
قلم و اندیشه اس��ت ،افزود :بر این اساس نه تنها دراین روز
بلکه در همه ایام سال ،آحاد مختلف جامعه بااخص مدیران
بایستی فعاان این حوزه را تکریم و حرمت آنان را نگاه دارند.
کریمی با قدردانی از تاش خبرنگاران این شهرستان در اطاع
رسانی ،اضافه کرد :این قشر زحمتکش که بعضا هزینه های
زی��ادی را هم در راه اطاع رس��انی پرداخت می کنند ،هیچ

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت 7۴0 :هکتار بافت
ناکارآمد شهری در استان وجود دارد که ۳0درصد جمعیت
شهری در آن سکونت دارند .به گزارش روابط عمومی،
حس��ین محبوبی به اجرای طرح بازآفرینی شهری در
گلستان اشاره کرد و گفت :نوسازی بافتهای فرسوده با
عنوان بازآفرینی شهری ،در سالهای گذشته مورد توجه
وزارت راه و شهرسازی قرار داشت اما در دو سال اخیر
با نام طرح بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به وجود  7۴0هکتار بافت ناکارآمد شهری
در استان بیان داش��ت :در گذشته اولویت با شهرهای
گرگان و گنبدکاووس که بیش��ترین بافتهای فرسوده

ش��هری را دارند ،بود و کارهایی به صورت جس��ته و
گریخته انجام شده بود .محبوبی با بیان اینکه  ۳0درصد
جمعیت شهری استان ساکن بافتهای ناکارآمد هستند،
ادام��ه داد :اقدامات انجام ش��ده تاکنون اغلب ش��امل
احداث خانههای بهداشت ،ایجاد سرای محله ،بهسازی
و ایجاد پارکهای محله و دیوارهس��ازی رودخانه بوده
اس��ت .وی با اش��اره به تفاوت طرح بازآفرینی شهری
با پروژههایی مانند مس��کن مهر ،گف��ت :در بازآفرینی
شهری ما به دنبال ایجاد سکونتگاه جدید نیستیم بلکه
به دنبال ارتقاء س��طح زندگی در بافتهای فرسوده و
ناکارآمد هستیم.مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود:

مدیران تحمل نقد خبرنگاران را داشته باشند
حاشیه ای ندارند و همگام با مسئوان
و مردم هستند.وی با حساس دانستن
شرایط فعلی کشور ،بر ضرورت توجه
به حفظ آرامش و تاش برای ایجاد و
تقویت امید به آینده در جامعه و مردم
توسط همه مس��ئوان ،ائمه جمعه و
رسانه ها تاکید کرد و گفت :درشرایط
امروز ،رس��انه ها باید از حاشیه پردازی و انتشار اخبار کذب
یا اخباری که ایجاد یاس و نا امیدی می کند ،بش��دت پرهیز
نمایند.فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین با ابراز گله مندی
از برگزاری مراس��م تجلیل از خبرنگاران گلس��تان که شب
گذشته از سوی خانه مطبوعات این استان در گرگان برگزار
شد ،گفت :در این مراسم از خبرنگاران این شهرستان تجلیل

نشد،کهکاردرستینبود.کریمیازاداره
کل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان
و این شهرستان درخواست کرد تا از
خبرنگاران شرق استان و گنبدکاووس
به صورت جداگانه تجلیل نمایند و
درصورتامکانتشکلمستقلصنفی
توسطخبرنگاراناینمنطقهراهاندازی
شود.به گزارش ایرنا ،معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسامیگلستاننیزدراینجلسهباتبریکروزخبرنگار،گفت:
برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران برعهده خانه مطبوعات
اس��تان بوده و اگر در این مراسم از خبرنگاران شرق گلستان
تجلیل نشد ،عمدی در کار نبوده اما باید دست اندرکاران این
تشکل ،دید وسیع تری می داشتند.قدرت دائمی افزود :اینکه

در این طرح افرادی به عنوان توس��عهگر یا تس��هیلگر
هستند و کار بازسازی این بافتها را انجام میدهند و
پس از آن مردم را به محلههای قدیمی بازس��ازی شده
برگردانند.وی در خص��وص حمایت دولت از اجرای
این طرح اظهارداشت :برای نوسازی بافتهای فرسوده
تسهیات ارزان قیمت با کارمزد  ۶درصد در گرگان و
مبلغ  ۴0میلیون تومان و در ش��هرهای استان ۳0میلیون
توم��ان ب��ه متقاضی��ان داده میش��ود.محبوبی گفت:
دستگاههای اجرایی متولی موظف هستند  20درصد
از کارهای اجرایی خود را هم در بافتهای فرسوده و
ناکارآمد هزینه کنند.
خبرنگارانشرقگلستانبخواهندتشکلصنفیمستقلداشته
باشند منع قانونی ندارد اما طرح رتبه بندی خبرنگاران با قوت
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد انجام می شود.وی همچنین
بااشارهبهافزایشآسیبهایاجتماعیدرجامعه،ازخبرنگاران
خواست با قلم نافذ خود نسبت به این آسیب ها و پیامدهای
مخ��رب آن با خانواده ها آگاهی بخش��ی نمایند.به گزارش
ایرنا ،دراین مراس��م که رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی
گنبدکاووس و معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه این
شهرستانحضورداشتند،برخیخبرنگارانبهبیاننقطهنظرات
خود پرداختند.انتقاد از خانه مطبوعات گلستان در برگزاری
مراسم شب گذشته تجلیل از خبرنگاران استان و ضرورت
اصاح اساسنامه این تشکل صنفی ،تعامل و ارتباط ضعیف
برخی مدیران شهرس��تان بویژه رییس اداره فرهنگ و ارشاد
اسامی با خبرنگاران ،نظارت بیشتر فرمانداری بر عملکرد
ادارات و نهادها در ارائه خدمات به مردم و برگزاری نشست
های خبری مدیران کل با اصحاب رسانه شرق گلستان از
مهمترین نقطه نظرات خبرنگاران در این جلسه بود.

فرماندار بندرترکمن گفت :از جمعیت حدود
 90هزارنفری شهرستان یکهزار و  722خانوار
زیر پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی
(ره) ق��رار دارند .به گزارش ایرنا ،الیاس هیوه
چی در نشست شورای اداری شهرستان که با
حضور رییس کمیته امداد کشور برگزار شد،
با باا دانستن این آمار ابراز امیدواری کرد که با
همت علما ،متنفذین ،خیرین و مسووان گام
های موثری در جهت خدمت رسانی به مردم
برداشته شود .وی ،ظرفیت توسعه اشتغال و
اقتصاد شهرس��تان را بیشتر در دو حوزه دریا
و کش��اورزی بیان کرد که ه��م اکنون ارتزاق
از طریق ماهیگیری و دریا نس��بت به گذشته
کمتر ش��ده و شرایط بخش کشت و زرع نیز
به دلیل شوری خاک منطقه مطلوب نیست.
به گفته وی ،در این راس��تا ط��رح ملی 280
هزار هکتاری زهکشی اراضی استان گلستان
برنامه ریزی که اجرای حدود  22هزار هکتار
آن در شهرستان های ترکمن و گمیشان آغاز
ش��ده وتاثیر مطلوبی در تولیدات کشاورزی
خواهد داش��ت .فرماندار بندرترکمن اضافه
کرد :تقویت حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی
برنامه های مهم شهرستان است .وی همچنین
با اش��اره به درپیش رو بودن عید سعید قربان
تاکید کرد که دس��تگاه های خدمات رس��ان
بویژه آب ،برق ،دامپزشکی ،بهداشت و درمان
و صنعت ،مع��دن و تجارت هماهنگی های
ازم را انجام دهند.

 2۶حکم تخریب
ساخت و ساز غیرمجاز در
زیارت اجرا نشده است

مدیر امور اراضی جهادکش��اورزی گلستان با
اش��اره به اینکه  2۶۵ش��کایت در خصوص
ساخت و سازهای غیرمجاز در زیارت انجام
ش��ده از اجرا نش��دن  2۶حکم تخریب خبر
داد .حسن خس��روی در گفتگو با مهر اظهار
کرد :تاکنون  2۴۵مورد شکایت در خصوص
ساخت و سازهای غیرمجاز در زیارت انجام
شده اس��ت .وی افزود :از شکایت های انجام
شده  ۵۳پرونده تبرئه شده اند و حکم تخریب
 ۱۶بنا اجرا ش��ده اس��ت .مدیر ام��ور اراضی
جهادکش��اورزی گلستان با اش��اره به این که
 2۶حکم تخریب س��اخت و س��از غیرمجاز
در زیارت هنوز اجرا نش��ده است ،اضافه کرد:
بخش��ی از ساخت و س��ازهای انجام شده در
زیارت مصوبه ش��ورای عالی شهرس��ازی را
داراس��ت و باید تعیین تکلیف شود .به گفته
خسروی این بناها که بر اساس مصوبه شورای
عالی شهرسازی جزو محدوده روستای زیارت
قرار گرفته اند باید به کمیسیون تبصره ماده یک
بروند و اگر در محدوده منابع آب و منابع ملی
نباشند با دریافت  80درصد قیمت زمین الحاق
آن ها به بافت انجام می شود.

اولینجشنوارهتابستانه
لبخند گرگان آغاز به کار کرد

www.golshanemehr.ir

از ش��امگاه ۱۶مرداد اولین جشنواره تابستانه
لبخند گرگان با اجرای سیرک بزرگ بین المللی
و نمایشگاه (حمایت از کاای ایرانی) با هدف
ارتقاء سطح نشاط اجتماعی آغاز به کار کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطاعات روابط
عمومی ش��هرداری گرگان ،شهردار گرگان با
اعام این خبر گفت :این جشنواره در بزرگراه
ش��هید کانتری ،ویاشهر ،بلوار مریم برگزار
می ش��ود .دادبود افزود :اجرای این جشنواره
با حمایت شهرداری گرگان و همت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان
در قالب اجرای جشن و ُجنگ شبانه ،مسابقات
فرهنگی و ورزش��ی ،اجرای موسیقی زنده و
آتش بازی و ...به مدت  ۳0ش��ب ادامه می
یابد .وی همچنین از برگزاری س��یرک بین
المللی برای نخس��تین ب��ار در گرگان خبر
داد و اضاف��ه کرد :همچنی��ن در این مدت
نمایشگاه و بازارچه کاای ایرانی با حضور
تولیدکنندگان برتر کشور و مشارکت بخش
خصوص��ی در مج��اورت س��یرک و محل
برگزاری جشنواره دائر می باشد.

