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سرپرست روابط عمومی شهرداری گرگان از
دستور ویژه شهردار برای برخورد با متخلفان
حادثه س��قوط کودک در چاه که به مرگ وی
منتهی ش��د ،خبر داد.به گ��زارش مهر ،آرش
فوادی��ان ضمن ابراز تاس��ف از حادثه پیش
آمده در مورد سقوط کودک در چاه فاضاب
که ب��ه م��رگ وی منجر ش��د ،در خصوص
جزئیات این حادثه ،اظه��ار کرد :نگهداری و
نظافت سرویسهای بهداشتی عمومی گرگان
مدتی است که به صورت پیمانکاری به بخش
خصوصی واگذار ش��ده اس��ت.وی ادامه داد:
این حادثه هم در چاه فاضاب مجاور فضای
سبز س��رویس بهداشتی عمومی جنب پارک
ناهارخوران گرگان اتفاق افتاده که مطابق سایر
سرویسهای بهداش��تی ،نگهداری و نظافت
آن به بخش خصوصی واگذار ش��ده و کودک
فوت ش��ده ،فرزند فردی بوده که در آن مکان
وظیفه نگهداری و نظافت سرویس بهداشتی
را ب��ر عهده داش��ته است.سرپرس��ت روابط
عمومی ش��هرداری گرگان خاطرنش��ان کرد:
عصر چهارشنبه مادر این کودک با مرکز ۱۲۵
آتشنشانی گرگان تماس گرفته و اعام کرد
فرزندش در پارک مفقود ش��ده و از نیروهای
آتشنشانی تقاضای کمک کرد که بافاصله تیم
اعزام از نزدیکترین ایستگاه آتشنشانی ظرف
کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیده و
عملیات جستجو را آغاز کردند.فوادیان گفت:
پس از مدتی جستجو یکی از آتشنشانان به چاه
فاضابی که در کنج قسمت فضای سبز محوطه
سرویس بهداشتی عمومی وجود داشته و قطر
دهنه چاه هم بس��یار کوچک بوده مش��کوک
میشود که بافاصله به منظور جستوجوی
بهتر و ورود آتشنشانان به چاه عملیات حفاری
و افزایش دهنه چاه انجام شد.وی اضافه کرد:
متاسفانه آتشنشانان پس از ورود به چاه با پیکر
بیجان این پسربچه دو ساله مواجه میشوند
اما با ای��ن وجود عملیات احیا ب��ر روی این
کودک انجام و کودک تحویل عوامل اورژانس
 ۱۱۵شد که با وجود تاشهای انجام شده از
سوی عزیزان در اورژانس نیز این کودک جان
خود را از دست داد.سرپرست روابط عمومی
شهرداری گرگان تأکید کرد :متاسفانه بر اساس
تحقیقات انجام ش��ده و مس��تندات موجود،
درب فلزی دهنه چاه فاضاب مربوطه وجود
نداشته و پیمانکار نس��بت به پوشاندن آن به
نحو مناسب اقدام نکرده است.فوادیان گفت:
این حادثه دارای زوایای مختلفی اس��ت که به
منظور شفافسازی بهتر و کشف حقیقت و
آگاهسازی ش��هروندان ،شهردار گرگان ضمن
تس��لیت به خانواده داغدار این حادثه ،دستور
پیگیری ویژه و فوری را به س��ازمانهای تابعه
و واحد نظارتی شهرداری اباغ کرده است.وی
در پای��ان بیان کرد :به طور قطع در این پرونده
مقصر یا مقصران شناسایی و برای پیگیری ازم
به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و برخورد
ازم با فرد یا افراد مربوطه انجام خواهد شد.

کارخانه فرآوری
تخم مرغ درگلستان آماده
بهره برداری شد
سرپرس��ت مدیریت صنایع غذایی و تبدیلی
سازمانجهادکشاورزیگلستانگفت:عملیات
اجرایی کارخانه فرآوری تخم مرغ با ظرفیت
تولید س��اانه  ۱0هزار تن محصول تکمیل و
ه��م اینک آماده بهره ب��رداری و آغاز فعالیت
رسمی است.عید محمد فاروقی در گفتگو با
ایرنا اظهار داش��ت :در این کارخانه  40نفر به
طور مس��تقیم مشغول به کار بوده و تخم مرغ
فرآوری شده به صورت انواع مایع پاستوریزه
از جمله زده ،سفیدی و مخلوط روانه بازار می
شود.به گفته وی ،فعالیت این کارخانه به لحاظ
توسعه و تنوع بخشی در فرآوری تخم مرغ در
استان منحصر بفرد بوده و مرحله دوم توسعه آن
بعد از دهه فجر سال جاری پیگیری وعملیاتی
خواهد ش��د.طبق گزارش اداره طیور معاونت
بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان،
در این اس��تان  ۲0واحد مرغ تخمگذار فعال
است که ساانه  ۲9هزار تن تخم مرغ تولید و
روانه بازار می شود.

ماجرای ماست و
دوغ پشتپرده دارد
بعد از اینکه برخی ملیپوش��ان بس��کتبال از شرایط
نامناس��ب اردوی مل��ی انتق��اد کردند سرپرس��ت و
مدی��ر تیمهای مل��ی در گفت و گویی به ش��دت از
این ورزش��کاران انتقاد کرد ،هرچند صحبتهای او
واکنش ش��دید حامد حدادی و دیگر ملی پوش��ان
بس��کتبال را در پی داش��ت .بر همین اس��اس کمیته
فن��ی فدراس��یون تصمیم گرف��ت با دع��وت از این
ورزش��کاران به جلس��ه ،ماجرای پیش آمده بررسی
ش��ود« .محمدمهدی ایزدپناه» بازیکن اسبق تیم ملی
بس��کتبال ایران ،سرمربی اسبق تیم شهرداری گرگان
و عضو فعلی کمیته فنی فدراس��یون بسکتبال ،معتقد
است مسایل مطرح شده مربوط به اردوی تیم ملی و
انتشار ماجرای حذف ماست و دوغ از برنامه غذایی
بازیکن��ان در اردوی تیم ملی ،پش��ت پ��رده دارد .او
در گفت و گویش با ایس��نا عنوان کرد ،مطرح شدن
اینگونه مسایل در شأن بسکتبال نیست.ایزدپناه درباره
مس��ائل مطرح ش��ده درخص��وص اردوی تیم ملی
بس��کتبال و موضوع عجیب حذف ماست و دوغ از
اردوی تیم ملی ،معتقد است این ماجرا پشتپردهای
دارد که فدراس��یون در حال بررسی آن است؛ «خیلی
بد است در بسکتبال درباره این موارد صحبت شود.
شرایط حاکم بر تدارکات تیم ملی مناسب بود و حاا
یک شب ماست یا دوغ نبوده... ،

مغفول ماندن آموزش آپارتمان نشینی در گلستان
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جاده رویایی در دل طبیعت

پیاده راه النگدره
در پاییز میدرخشد

پیاده راه النگدره که ای��ن روزها زیباییهایش با آمدن
فصل پاییز افزون ش��ده ،از زمان افتتاح تاکنون توانسته
نظ��ر ش��هروندان و مس��افران را به خ��ود جلب کند.
ب��ه گزارش مه��ر ،پاییز و برگ ریزان؛ مس��یری زیبا و
چش��منواز؛ راهی پیچ در پیچ در دل جنگل و ش��نیدن
نغمه پرندگان .اینها بخش��ی از زیباییهایی است که
در پیاده راه النگدره قابل لمس است .تماشای درختان
س��ر به فلک کش��یده و نوازش نس��یمی که با هر بار
وزش ،تازگ��ی را برایت به همراه میآورد ،همه و همه
نشانههای یک مقصد رؤیایی است .در خصوص پارک
جنگلی النگدره میتوان گفت که مس��احت آن حدود
 ۱۸۵هکتار بوده و در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر
گرگان و در مس��یر جاده ناهارخوران ق��رار دارد .این
م��کان با آب و هوایی کم نظیر ،مکانی فوقالعاده برای
بازدید به شمار میرود .چندی پیش ،جادهای که برای
تردد خودروها در پارک جنگلی النگدره استفاده میشد
جانشین مدیر کل بهزیستی گلستان ،پس از انتشار گزارش
وضعیت زندگی مریم باستان اعام کرد که پرونده وی به
سرعت در دستور کار برای حمایت های ضروری از جمله
پرداخت مستمری قرار گرفته است.سید امیر میر فندرسکی
در گفتگو با مهر اظهار کرد :پس از انتشار گزارش توسط
خبرگزاری مه��ر و اعام اورژانس اجتماع��ی مراوه تپه،
رس��یدگی به وضعیت زندگی مریم باستان به سرعت در
دس��تور کار بهزیس��تی قرار گرفت که ن��ام وی به عنوان
مستمری بگیر ثبت سامانه شده که از یک ماه آینده و هر
ماه برای این بانوی سرپرست خانوار واریز خواهد شد.وی
افزود :این سازمان در اقدامی دیگر پرونده پزشکی وی را
که از ناحیه دس��ت راس��ت دچار مشکات عصبی و بی
حس��ی شده است ،در کمیس��یون آی .سی .اف به جریان

در چند روز از ایام هفته به پیاده راه تبدیل شد که مورد
اس��تقبال مردم هم قرار گرفته اس��ت .عاوه بر آن در
النگدره پیاده راه چوبی هم توسط شهرداری ایجاد شده
که طول آن هزار و  ۵00متر است و با زیبایی بینظیرش
توجه همگان را به خود جلب میکند .در همین رابطه
یک شهروند گرگانی گفت :پیاده راه النگدره بسیار زیبا
و جالب اس��ت و م��ن واقع ًا از ق��دم زدن در آن لذت
میب��رم .میاد ابراهیم��ی دیگر ش��هروند گرگانی که
مش��غول پیادهروی در پیادهراه بود ،گفت :هر روز در
این مسیر پیادهروی کرده و شاهد استقبال گسترده مردم
هستم.وی افزود :مردم شهر به چنین فضایی نیاز داشتند
و از اینکه چند روزی در النگدره تردد خودرو ممنوع
شده کار فوقالعادهای بوده که اتفاق افتاده است.
تمجید نماینده ولی فقیه در گلستان از پیاده راه
کار ش��هرداری گ��رگان در پی��اده راه النگ��دره مورد
تمجی��د نماینده ولی فقیه در گلس��تان هم قرار گرفت
به طوری که وی در نشستی که با شهرداری گرگان به
مناسبت روز آتشنشانی داشت ،از زحمات شهرداری
در خصوص پیاده راه تش��کر کرد.آیت اه س��یدکاظم
نورمفی��دی با تقدیر از عملکرد ش��هرداری گرگان در
این خصوص ،گفت :اجرای طرح پیاده راه و همچنین
طرح زوج و فرد در پارک جنگلی النگدره و ممنوعیت
ورود خودرو در روزهای مشخص به این پارک ،اقدام
پس��ندیدهای است که جای تقدیر دارد.وی اضافه کرد:
من هم بارها در این منطقه پیادهروی کردهام و از اجرای
این طرح خوشحال هستم زیرا اجرای این طرح یکی از
خواستههای همه ما و مردم گرگان بوده است.
قدردان��ی مش��اور وزی��ر ام��ور خارجه از توس��عه
گردشگری در گرگان
عاوه بر نماینده ولی فقیه در استان ،مشاور وزیر امور
خارجه از اقدامات ش��هردار گرگان در جهت توس��عه
گردشگری در گرگان به ویژه اجرای پیادهراه در پارک
جنگلی النگدره قدردانی کرد.حسن قشقاوی در نشستی
که با شهرداری گرگان در چهارم مهر داشت ،گفت :من
گرگان و گلس��تان را به خوبی میشناسم و بر این باور
هستم که گرگان و گلستان بهترین جاذبه گردشگری را
دارا است.قشقاوی تصریح کرد :اقدامات در شهر برای
جذب گردشگری نیاز نیست بزرگ و با هزینه باا باشد

و میتوان با هزینههای کم اما هوش��مندانه و هدفمند
اتفاقات خوبی را رقم زد.
پی��اده راه النگدره یک��ی از زیباترین پی��اده راهها در
کشور است
در خصوص پیاده راه النگدره و ظرفیت گردشگری آن
با رئیس شورای اس��امی شهر گرگان گفتگو کردیم،
علی اصغر یوس��فی گفت :پیاده راهی که اجرا ش��ده
یکی از زیباترین پیاده راهها در کش��ور است .راهی در
دل جنگل با صدای آواز پرندگان که توانسته رضایت
ش��هروندان را جلب کند .وی افزود :طرح تکمیلی در
کنار این پیاده راه این است که جاده النگدره در روزهای
زوج از ساعت  ۶صبح تا  ۶عصر ،مخصوص پیادهروی
بوده و تردد ماشینها در آن زمان ممنوع است.یوسفی
ادامه داد :پیشنهادهایی از طرف شهروندان شده که این
س��ه روز به پنج روز افزایش یابد و فقط پنجش��نبه و
جمعه یا تعطیات رس��می تردد خودروها آزاد باشد.
این طرح را هم مورد بررس��ی قرار خواهیم داد و اگر
نظر اکثریت اعضای ش��ورا و ش��هرداری مثبت باشد،
تع��داد روزه��ا افزایش مییابد.وی تصری��ح کرد :این
طرح مورد توجه مسافرانی از اقصا نقاط ایران و حتی
توریس��تهای خارجی قرار گرفته و از این مس��یر در
مصاحبهها و فضاهای مجازی استفاده کردند و این کار
شورا و شهرداری را مورد تمجید قرار دادند.
پیاده راه به جذابیتهای النگدره افزوده است
یوس��فی با بی��ان اینکه پروژه در دوره چهارم ش��ورا
شروع شده بود و در دوره پنجم به اتمام رسید ،گفت:
محور النگدره یکی از جاذبههای خوب گردش��گری
م��ا بوده که این پیاده راه ب��ه جذابیتهای آن افزوده
اس��ت.وی با اشاره به جشنواره «پاییز هزار رنگ» که
در النگدره اجرا میشود ،تصریح کرد :محور النگدره
با محیط بسیار زیبا و درختان رنگارنگی که در فصل
پاییز دارد بس��یار چشمنواز بوده و به همراه پیاده راه
که یک جاذبه گردشگری است یک بسته گردشگری
را ب��ه وجود آورده است.ش��هردار گرگان هم در این
خصوص گفت :جاده پیاده راه سامت که با مصالح
چوبی س��اخته شده جزو معدود پیاده راههای منطبق
با موضوعات طبیعی اس��ت که در کش��ور اجرا شده
اس��ت .عبدالرض��ا دادبود اف��زود :ه��دف از اجرای

بهزیستیگلستانبرایحمایت
از مادر مراوه تپه ای ورود کرد
انداخته اس��ت که پس از حضور وی در این کمیسیون و
تشخیص شدت معلولیت عضات دست ،ارائه خدمات
به وی انجام خواهد شد.میر فندرسکی ادامه داد :ازخرداد
ماه امس��ال هم پرونده ای در رابطه با محل سکونت وی
که س��رپناه نامناسب و کلنگی است در بهزیستی تشکیل
ش��ده که بازرسی از منزل انجام و با دهیار ،شورای روستا

و شبکه بهداش��ت برای تجمیع خدمات از جمله کمک
هزینه تحصیلی ،ارجاع به روانپزشک رایزنی شده است.
وی گفت :در همین راس��تا کمیته ای برای نحوه کمک
رس��انی به این مادر مراوه تپه ای تشکیل شده که افتتاح
حس��اب برای واریز مس��تمری از دیگر اقدامت فوری
این دس��تگاه حمایتی بوده است.میر فندرسکی تصریح
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ای��ن طرح اس��تفاده بهتر ش��هروندان از ظرفیتهای
گردش��گری پ��ارک جنگل��ی ،فراهمس��ازی زمین��ه
پیادهروی و افزایش س��امت ش��هروندان و حرکت
به س��مت ش��هر انس��انمحور اس��ت .وی ادامه داد:
همچنین در نظر داش��تیم تا از تردد بیش از حد مردم
در حوزههای خارج از منطقه پیادهروی (آس��فالت و
غیره) ،جلوگیری کنیم تا فش��ار به خاک کاهش یابد؛
کاری که در کشورهای توسعه یافته برای تردد مردم
در مناط��ق جنگلی انجام میش��ود و با این کار مردم
میتوانند هم از ظرفیتهای مناطق طبیعی و جنگلی
استفاده کنند و هم آسیبی به طبیعت نزنند.
نیازمند مساعدت استانی هستیم
ش��هردار گرگان با بیان اینکه برای اجرای این پروژه
یک میلیارد و  ۲00میلیون تومان هزینه ش��ده ،گفت:
تا اینجای پروژه را شهرداری با هزینههای خود اجرا
کرده اس��ت .وی اضافه کرد :با توجه به اینکه حوزه
ورزش و جوانان ،برای ایجاد جاده سامت اعتباراتی
دارد ،نام��های به اس��تانداری نوش��ته و درخواس��ت
کردیم که اگر از این محل اعتباراتی پیشبینی ش��ود
شهرداری آمادگی دارد مجددا ً سرمایهگذاری کرده و
در نق��اط دیگری از مناط��ق جنگلی و پارک النگدره
نس��بت به توس��عه این کار اق��دام کند.دادبود تأکید
کرد :نورپردازی این مسیر هم در دستور کار است و
طوری اجرا خواهد شد که همخوان با طبیعت باشد.
دادبود تصریح کرد :س��اعت پی��اده راه به دلیل کوتاه
ش��دن طول روز یک ساعت کمتر شده و فع ً
ا همان
سه روز است.وی بیان کرد :با توجه به جذابیتهایی
ک��ه وجود دارد دانش آموزان زی��ادی از آنجا بازدید
میکنند و تورهای زیادی به گرگان وارد میش��وند.
ش��هردار گرگان تأکید کرد که طرح ایجاد پیاده راه با
ضوابط مصوب پارک جنگلی النگدره مطابقت دارد.
ایجاد اماکنی در راس��تای سامت مردم اقدام نیکویی
اس��ت که باید برای آن ارزش قائل شد مخصوص ًا در
شهری مانند گرگان که فضای مناسب برای پیادهروی
وجود ندارد.البته اگر قرار است این پروژه ادامه یابد،
ش��هرداری نباید این نکته را از نظر دور کند که تمام
مس��ائل زیس��ت محیطی طرح را در نظ��ر گرفته و از
مصالح بادوام استفاده کند.
کرد :حدود یک هفته پیش هم یک بس��ته حمایتی ۵00
هزار تومانی برای رفع مشکات اولیه این بانو در اختیار
وی قرار داده ش��ده است.جانش��ین مدیر کل بهزیستی
گلس��تان تصریح کرد :پس از پیگی��ری معاون مدیر کل
امور اجتماعی اس��تانداری گلستان و هماهنگی با واحد
پیش��گیری برای ترک اعتیاد همس��ر این بانو وارد عمل
ش��دیم و نهاد حمایتی کمیته امداد هم در همین راس��تا
برای کمک بیشتر به مریم باستان اقدام فوری انجام داده
است.میر فندرس��کی در ادامه اظهار کرد :بهورز روستا
هم از س��وی بهزیستی مکلف شده تا هر روز وضعیت
این خانواده را رصد و به اطاع مسئوان برساند.به گفته
جانش��ین مدیر کل بهزیستی گلستان یک سبد غذائی از
سوی این سازمان به این خانواده تحویل داده شد.

مدیرعامل ش��رکت گاز گلس��تان گفت :در
 ۶ماه نخس��ت امسال هش��ت هزار و ۷40
مشترک جدید جذب شد.به گزارش مهر به
نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز گلستان،
محمد رحیم رحیمی اظهار کرد :از این تعداد
چهار هزار و  ۸۸۶مشترک شهری و سه هزار
و  ۸۵4مشترک نیز روستایی بودند.وی افزود:
گرگان با بیش از دو هزار و  ۲۸0مش��ترک و
گنبد با یک هزار و  ۵۲۵مش��ترک بیشترین
حجم مشترکین را جذب کردند.مدیرعامل
شرکت گاز گلستان تصریح کرد :درمجموع
تاکنون بالغبر  ۵۵4هزار و  ۸۸۵مش��ترک در
س��طح اس��تان مصرفکنندگان گاز طبیعی
هس��تند.وی افزود :گرگان با جذب بیش از
 ۱۵0هزار مشترک و گنبد با  99هزار مشترک
بیشترین حجم مش��ترکین جذبشده را به
خود اختصاص دادند.رحیمی بابیان اینکه از
 ۱۶آبان ماه س��ال جاری تعرفه شرکت گاز
گلس��تان بر مبنای فصول سرد سال محاسبه
میش��ود ،گفت :بر اساس تقسیمات مناطق
آب و هوائی و اعان پژوهشکده هواشناسی
کل کشور ،استان گلستان دارای دو اقلیم آب
و هوائی درجه س��ه و چهار اس��ت که برابر
اقلیمهای تعیینش��ده قیمت یک مترمکعب
گاز در هر دامنه مصرف مشخصشده است.
به گفته وی ،ب��ا توجه به میزان مصرف گاز
در فصول مختلف ،ش��رکت ملی گاز ایران
فصول س��ال را به گرم و س��رد تقسیم کرده
اس��ت که ن��رخ گاز دو فصل اشارهش��ده
متفاوت اس��ت.وی اضافه ک��رد :با توجه به
س��رد ش��دن تدریجی ه��وا و پلکانی بودن
به��ای گاز مصرفی مش��ترکین ،از تاریخ ۱۶
آبان ماه محاس��به نرخ گاز بر اساس فصول
س��رد سال اعمال خواهد ش��د که این روند
تا  ۱۵فروردین س��ال بعد ادامه دارد.رحیمی
گفت :در فصل س��رد قیمت هر مترمکعب
گاز خانگی اس��تان در دو اقلیم تعریفشده
و بهصورت پلکانی بر اساس میزان مصرف
تعیین میش��ود که حداق��ل آن از 4۱4ریال
برای دامنه کممصرف ش��روع و برای دامنه
مصرف��ی ب��اای  ۱۲00مترمکعب قیمت به
چهار هزار و  ۸۳0ریال میرسد.

سردارسرتيپ

علی اكبر جاويدان
فرماندهیمحترمنيرویانتظامیگلستان

بدینوسیله از باب «من لم یشکر المخلوق
لم یشکر الخالق» از حضرتعالی و
همکارانپرتاشانتظامیاستانگلستان

بويژه جناب سرهنگ مروتی
فرماندهی محترم پليس آگاهی
و پرسنل خدوم آن واحد در پیگیری
هوشمندانه و بدون وقفه و شناسایی و
دستگیری سارقان صرافی توریست صمیمانه
تشکر و قدردانی نموده ،از خداوند متعال
سامت ،بهروزی و داوم توفیقات جنابعالی
و همکاران را در برقراری امنیت و آرامش
و خدمت به مردم ،مسئلت داریم.
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