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خبر
ایران به کشوری
عزتمند تبدیل شده است

فرماندار کاله گف��ت :با وجود تاش های
همه جانبه دش��منان برای سنگ اندازی در
مسیر پیشرفت کش��ور ،در  40سال پس از
پیروزی انقاب اس��امی ،ایران به کشوری
سربلند و عزتمند تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگارایرنا ،محمد حمیدی روز
دوشنبه درآیین گرامیداشت دهه مبارک فجر
و چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی
انق��اب اس��امی در روس��تای گوگجه از
توابع بخش پیش��کمرکاله بابیان اینکه دهه
فجر عرص��ه تعیین کنن��ده در تاریخ ایران
اس��ت ،افزود :این روزها یادآور رش��ادت
ها ،ف��داکاری ه��ا و ش��هادت طلبی های
ملت��ی منس��جم ،خداجوی و پی��رو وایت
و رهبری اس��ت که بدون وابس��تگی نقشه
های استکبار جهانی را به هم ریخته است.
وی به دس��تاوردهای انقاب اش��اره کرد و
اظهارداشت :با وجود تحریم ها ،کارشکنی
ها ودش��منی های همه جانبه کش��ور های
غربی ،در چهل س��ال پی��روزی انقاب در
کشورمان اقدامات بسیار گسترده ای انجام
شده که با قبل ازانقاب قابل مقایسه نیست.
فرمان��دار کاله تصریح ک��رد 99 :درصد از
روستاهای این شهرس��تان از راه آسفالته و
آب اشامیدنی سالم بهره مند هستند و اندک
طرح های باقی مانده در دستور کار و اجرا
قرار دارند.حمیدی افزود :همچنین بیش از
 95درصد روس��تاهای شهرس��تان کاله از
نعمت گاز برخوردار هستند که این خدمات
گوش��ه ای از برکات  40ساله انقاب برای
مردم اس��ت.به گ��زارش ایرن��ا ،آیین های
بزرگداش��ت دهه فجر و چهلمین سالگرد
پی��روزی انقاب اس��امی در روس��تاهای
عزیزآب��اد  ،کنگور ،صالح آباد ،یل چش��مه
سفلی و زاوباا از توابع بخش های مرکزی
و پیش��کمر کاله نیز برگزار شد.شهرستان
کال��ه با بیش از130ه��زار نفر جمعیت در
شرق استان گلستان واقع است.

چهار واحد آموزشی در
مراوه تپه افتتاح و کلنگ زنی شد

به مناس��بت ده��ه مبارک فج��ر و چهلمین
س��الگرد پیروزی انقاب اسامی ،ساختمان
یک واحد آموزش��ی سه کاسه درشهرستان
مرزی مراوه تپه افتتاح و عملیات اجرایی سه
واحد آموزش��ی دیگر با مش��ارکت خیرین،
آغاز ش��د.مدیرآموزش و پرورش مراوه روز
دوش��نبه درگفت و گو با خبرنگارایرنا اعام
ک��رد :به میمنت چهلمین س��الگرد پیروزی
انقاب اسامی س��اختمان مدرسه زنده یاد
حاج اولیاقلی حاجیلی دوجی افتتاح ومورد
بهره برداری قرار گرفت.حضرتقلی حاجیلی
دوجی افزود :این واحد آموزشی با مشارکت
یک میلیارد و  200میلیون ریالی برادر شهید
حاجیلی دوجی و اداره کل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس گلستان احداث شده است.
وی همچنی��ن از آغاز عملیات اجرایی س��ه
واحد آموزشی به وسیله خیرین این شهرستان
خب��رداد و اعام کرد :کلن��گ آغاز عملیات
اجرایی دبستان چهار کاسه روستای قرقیجیق
از توابع بخش مرکزی مراوه تپه با مشارکت
دو میلیارد ریالی اهالی روس��تای یاد ش��ده و
کلنگ احداث س��اختمان آموزشی هنرستان
کشاورزی زنده یاد عبدالصمد حاجیلی دوجی
با مشارکت یک میلیارد و  600میلیون ریالی
خانواده آن مرحوم ،در شهر مراوه تپه به زمین
زده شد.مدیر آموزش و پرورش مراوه تپه ادامه
داد :به مناس��بت این ایام فرخنده ،کشاورزان،
فرهنگیان و خیرین روس��تای مرزی آق تقه
این شهرس��تان نیز در اقدامی خداپسندانه و
با تشکیل جلسه همیاری (یاور) پنج میلیارد
ریال از هزینه احداث س��اختمان یک واحد
آموزش��ی  10کاس��ه را تامی��ن کردند که
عملیات اجرایی آن آغاز ش��د.وی افزود :از
مجموع مبالغ تامین شده توسط روستاییان
آق تقه ،مبلغ سه میلیارد و  500میلیون ریال
وجه نقد و یک میلیارد و  500میلیون ریال
نیز غیرنقدی اس��ت.حاجیلی دوجی افزود:
س��اختمان مدار یاد ش��ده با مشارکت اداره
کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
گلستان احداث می شود.

چوب ای چرخ
واحدهای تولیدی نگذارید
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بهره برداری از  12پروژه
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در دهه فجر

انهدام باند سیاه پوشان
با  ۳۸فقره سرقت در گلستان
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گلستان مسير توسعه را پيدا كرده است
مناف هاشمی استاندار:

چوب ای چرخ واحدهای تولیدی نگذارید
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موفقیت
نوجوان
گلستانی

نقش کم تااب های
گلستان در رونق گردشگری
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خدماتانقاب
به اهل سنت در
جهان کم نظیر است
امام جمعه اهل س��نت گنب��دکاووس گفت :خدمات
انقاب اس��امی به جامعه اهل سنت در اقصی نقاط
ایران بویژه در گلس��تان و این شهرستان بسیار خوب
و در س��طح جهان کم نظیر اس��ت .به گزارش ایرنا،
آخوند عبدالباس��ط نوریزاد در دیدار فرماندار ویژه و
مدیران ادارات و نهادهای گنبدکاووس با ائمه جمعه
این شهرستان ،گفت :امروز بعضی ها همگام با دشمن
می گویند که اهل س��نت در ایران مظلوم واقع شده و
نظام به آنان خدمات و امکانات نمی دهد .وی افزود:
اما بنده با سند و مدرک می گویم خدماتی که انقاب
اسامی به جامعه اهل س��نت داده در هیچ جای دنیا
وجود ندارد و شما می توانید وضعیت مثا شیعیان را
در برخی کشورهای عربی منطقه ببینید که حتی اجازه
استخدام به عنوان سرباز در ارتش نمی دهند .آخوند
نوری��زاد اضافه کرد :در ایران به اهل س��نت عاوه بر
پس��ت های نظامی با درجه های خوب ،پست های
دولتی در سطح معاون وزیر ،استاندار ،معاون استاندار،
فرماندار ،بخش��دار و ریاست ادارات و نهادها را داده
ان��د.وی تصریح کرد :اهمیت دادن به اهل س��نت در
ایران حاصل وحدت و اتحاد ایجاد شده در بین اقوام
و مذاهب اسامی به برکت انقاب...

خبر

گروه اجتماعی :یک نوجوان گلس��تانی توانس��ت در
مس��ابقات فکری بی��ن المللی صاحب رتبه ش��ود .به
گزارش خبرنگار گلش��ن مهر ،محمد مهدی احمدی
در مس��ابقات لکوکاپ سالجاری در رشته مزرعه فکر
ش��رکت کرد و توانس��ت مقام س��وم را در این دوره
از مس��ابقات منطقه ای کس��ب و به مرحله کش��وری
راه یافت .این نوجوان گلس��تانی در مرحله کش��وری
پس از رقابت با س��ایر دانش آموزان کش��ور توانست
رتبه اول کش��ور را به کس��ب کند و مجوز حضور در
لکوکاپ جهانی  201۸دبی را به دس��ت آورد .وی در
مسابقات دبی نیز توانست مقام نایب قهرمانی را از آن
خود کند .ازم به ذکر اس��ت ،رشته مزرعه فکر نوعی
بازی فکری است که افراد با کمک مربی با بازی های
هوش چندگانه آشنا می شوند و به انجام بازی مشغول
می شوند و مربی ثبت امتیاز می کند.

خطر بر فراز شهر بازی های گلستان

روزنامه ایران به مس��اله ایمنی در شهربازی های گلستان
پرداخت و به نقل از معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد
استان آورده؛ ضروریست والدین قبل از استفاده کودکان از
دستگاه بازی نسبت به ایمن بودن آن اطمینان کسب کنند.
شیما جهانبخش در ایران نوشت :وسایل بازی فلزی کهنه و
غیراستاندارد ،بلبرینگ های زنگ زده و معیوب ،زنجیرهای
نامتوازن تاب ها ،کف سازی مملو از سنگ و ماسه و مواردی
از این قبیل ،هم��ه از احتمال وقوع حادثه ای تلخ خبر می
دهد .آن هم درست در جایی که کودکان مان را برای بازی
و شادی به آنجا می بریم .وقتی اشک های کودکی که برای
بازی به پارک آمده ،اما به خاطر استفاده از دستگاه های غیر
استاندارد دچار آسیب شده را می بینیم ،افسوس می خوریم.
ام��ا باز هم بی توجه از کنار این دس��تگاه های غیر ایمن و
افرادی که برای سود بیشتر اقدام به بهره برداری از آنها کرده
اند می گذریم ،غافل از این که شاید حادثه بعدی غیر قابل
جبران باشد .استاندارد نبودن وسایل بازی و استفاده از وسایل
انف��رادی در پارک ها و خانه های بادی عمومی ،این روزها
سبب شده ،مسئوان استاندارد وارد عمل شده و اغلب این
دس��تگاه ها را پلمب کنند تا بار دیگر شاهد حادثه ای تلخ
برای کودکان نباشیم .همین چند روز پیش بود که محمود
فرمانی مدیر کل استاندارد گلستان اعام کرد :از ابتدای امسال
تاکنون 111دستگاه و تجهیزات بازی به علت نداشتن انطباق
با استاندارد توقیف شده است.هر چند وجود یک دستگاه
ناایمن نیز در قبال جان کودکان آمار زیادی به حس��اب می
آید ،اما در اس��تانی که به گفته مس��ئوان اداره استاندارد آن
تنها  263دس��تگاه ب��ازی دارد ،وجود این تعداد دس��تگاه
غیراستاندارد ،فاجعه بار است.
والدین خطر قصرهای بادی غیر ایمن را جدی بگیرند
داوودمزیدیمعاونارزیابیانطباقادارهکلاستانداردگلستان

با تأیید ای��ن آمار ،گفت:
در بازرس��ی ه��ای انجام
گرفته از ابتدای امس��ال،
دس��تگاه ها و تجهیزات
ب��ازی غیراس��تاندارد در
استان شناسایی و نسبت
به توقیف آنها اقدام شده
است .البته باید توجه کنیم،
قصره��ای ب��ادی که این
روزه��ا کودکان زیادی را به خود جذب کرده نیز جزو این
وسایل بازی به حساب می آید.
نواقص برطرف نش��ود بهره برداران حق استفاده از دستگاه
را ندارند
وی در مورد بازرسی از دستگاه های بازی گلستان ،ادامه داد:
در بازرسی های انجام شده در تمام مناطق استان که شامل
مناطق شرقی و غربی می شود ،تعداد زیادی از دستگاه ها که
گواهی اس��تاندارد نداشته توقیف شده و به بسیاری از بهره
برداران این دستگاه ها نیز اخطاریه داده شده تا نسبت به رفع
نواقص دستگاه های مورد استفاده اقدام کنند .اگر این نواقص
تا مدت زمان تعیین شده برطرف نشود ،بهره برداران دیگر
حق استفاده از این دستگاه ها را ندارند.مزیدی بر تشدید و
ادامه بازرسی از شهرهای بازی استان طی  2ماه پایانی امسال
تأکید کرد و اظهار داش��ت :با توجه به اینکه در تعطیات
نوروز حجم استفاده از تجهیزات بازی چند برابر می شود،
تعداد بازرس��ی ها را افزایش داده و نسبت به این موضوع

با سختگیری بیشتری
عملخواهیمکرد.
ترامپولی��ن ه��ای
غیراستاندارد بیشترین
تخلف را داشته اند
مع��اون ارزیابی انطباق
اداره کل اس��تاندارد
گلستان افزود :بیشترین
تخلفات به ترامپولین یا
همان تش��ک پرش درجا و بپر بپر ،مربوط می شود .اغلب
تشک های استفاده شده ،خانگی است که تنها برای استفاده
یک یا دو کودک مناس��ب است .این در حالی است که در
پارک ها از همین تشک ها برای استفاده همزمان بیش از 10
کودک اس��تفاده می شود .اگر بهره برداری می خواهد از
ترامپولین استفاده کند حتم ًا باید از دستگاههای عمومی
که برای شهرهای بازی طراحی ش��ده ،استفاده کند.این
مسئول با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در وسایل بازی
و تجهیزات پارک ها و ش��هربازی ها مشمول استاندارد
اجباری است ،گفت :استاندارد شامل سه مرحله ساخت،
نصب و بهره برداری می ش��ود؛ پس اگ��ر بهره برداران
خواه��ان دریافت تأییدیه برای اس��تفاده از دس��تگاهی
هستند حتم ًا باید همه این مراحل را با حضور و نظارت
کارشناسان استاندارد انجام دهند.
ضرورت همکاری تمام دستگاه ها
مزیدی بر همکاری و تعامل دیگر دس��تگاه های گلستان

در این زمینه تأکید کرد و افزود :بر اس��اس مکاتباتی که با
شهرداری های مناطق مختلف استان داشتیم ،تمام نواقص
زمین های بازی به این نهاد اعام شده و از آنها خواسته ایم
در خصوص رفع آن اقدام کنند .همچنین درخواست شده
از فعالیت تجهیزاتی که نسبت به دریافت گواهی ایمنی اقدام
نکرده و تنها تحت نظارت شهرداری است ،جلوگیری کنند.
انهدام دستگاه هایی که قابلیت اصاح ندارد
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد گلستان خاطرنشان
کرد :از تمام بهره برداران خواسته ایم گواهینامه ایمنی صادر
ش��ده برای هر دستگاه را جداگانه نصب و در معرض دید
مش��تریان قرار دهند .البته این گواهینامه ها برای یک سال
صادر شده و در سال های بعد افراد باید دوباره برای دریافت
آن اقدام کنند .در طول این یکسال نیز اداره استاندارد بازرسی
های دوره ای از این دستگاه ها خواهد داشت .اداره استاندارد،
بهره برداران مراکز تفریحی را موظف به استانداردس��ازی
دستگاه های معیوب و معدوم سازی دستگاه هایی که قابلیت
اصاح ندارد ،کرده اس��ت .از مردم و مسافران تقاضا داریم
قبل از استفاده از این تجهیزات از ایمنی و استاندارد بودن آنها
اطمینان حاصل کنند و در صورتی که بهره برداری گواهینامه
خود را در معرض دید نصب نکند ،این تخلف را از طریق
شماره پیامک  30001517به سازمان استاندارد اطاع دهند تا
نسبت به بررسی این موضوع اقدام شود.
والدین نسبت به داشتن گواهینامه استاندارد حساس باشند
مزیدی خاطرنشان کرد :نکته مهمی که مردم باید بدانند این
است که در صورتی که دستگاهی گواهینامه استاندارد نداشته
باش��د نمی تواند تحت پوشش بیمه قرار بگیرد .از این رو،
ضروری است والدین قبل از استفاده کودکانشان از دستگاه
بازی ،نسبت به ایمن بودن آن ،اطمینان کسب کرده تا شاهد
حوادثی تلخ و غیرقابل جبران نباشیم.

فرمانده پایگاه بسیج
رسالتالنبی(ص) شهرداری معرفی
شد

با حکم فرمانده س��پاه گرگان ،عبدالرضا دادبود شهردار
گرگان فرمانده پایگاه بسیج رسالتالنبی(ص) شهرداری
گرگان ش��د.به گزارش روابط عمومی شهرداری گرگان
ب��ا برگزاری آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بس��یج

رسالتالنبی(ص) ش��هرداری گرگان و صدور حکم از
سوی فرمانده سپاه گرگان ،عبدالرضا دادبود شهردار گرگان
به عنوان فرمانده پایگاه بسیج رسالتالنبی(ص) شهرداری
گرگان منصوب و از تاشهای محمدرضا اس��فندیاری
تقدیر شد.معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان در این جلسه با

تقدیر از تاشهای شهرداری گرگان در راستای زیباسازی
منحصر به فرد شهر گرگان به مناسبت دهه مبارک فجر و
 40سالگی پیروزی انقاب اسامی اظهار کرد :در مدت
فعالیتم به عنوان فرمانده سپاه گرگان بیشترین همراهی و
تاشها را از سوی شهرداری گرگان به ویژه شخص دکتر

www.golshanemehr.ir

ت��ااب ،برکه طبیعی یا مصنوعی با خدمات
متعدد و بیش��مار در اکوسیس��تم است که
حفاظت و نگهداری مناس��ب آن از جهات
مختلف اهمیت شایانی دارد .به گزارش ایرنا،
از دیگر سو تااب ها نقش بسزایی در توسعه
گردش��گری و تقویت بنیه اقتصادی مناطق
پیرامونی دارند که این مهم تاکنون در استان
گلستان کمتر مورد توجه بوده است.بر اساس
تعریف کنوانسیون رامسر تااب شامل باتاق
ها ،لجنزارها ،آب های طبیعی و مصنوعی اعم
از دائمی یا موقت که آب های شور یا شیرین
یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت
میش��ود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی
اس��ت که عم��ق آن ها در پایی��ن ترین حد
جزر از  6متر تج��اوز نکند .آلماگل ،آاگل،
آجی گل و ُگمیش��ان جزو تااب های بین
الملل��ی و صوف��ی کم تااب مل��ی در پهنه
جغرافیایی استان گلستان است.تااب ها به
عنوان مناطقی بکر و دست نخورده شناخته
می ش��وند و این صفت خاص باعث ش��ده
مردم عاقه مند باش��ند ت��ااب ها به عنوان
منبعی طبیعی برای نس��ل ه��ای آینده حفظ
شود .در سال های اخیر سودجویی آزمندانه
پا به پای گس��ترش جوامع انس��انی افزایش
یافته و بدون توجه به خسارتی که در طوانی
مدت حاصل می شود ،خشکاندن و اجرای
طرح های توسعه در تااب ها نیز گسترش
یافت و نمونه هایی از آن در گلستان هم قابل
مش��اهده اس��ت.از جمله طرح هایی که می
تواند زمینه معرفی بیش��تر تااب ها به مردم
و بهره ب��رداری صحیح از این جاذبه طبیعی
را فراهم کن��د ،رونق دادن اجرای طرح های
مرتبط با جذب گردشگری است.پیاده روی
در حاش��یه تااب ،قایق سواری ،ماهیگیری،
شکار و مشاهده اجتماعات گیاهان مردانی و
چشم اندازهای تاابی اگر با سرمایه گذاری
برای فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز
همراه ش��ود م��ی تواند درآمد س��اانه قابل
توجه��ی را برای منطقه به خصوص جوامع
محلی ساکن حاشیه تااب ها به همراه داشته
باش��د.در حال حاضر به جز آلماگل آن هم
به ص��ورت مح��دود از دیگر ت��ااب های
گلستان به جز استفاده های جنبی مانند آب،
شکار و یا صید اس��تفاده دیگری نمی شود
و امکانات تفرجگاهی برای آنان مش��خص
نشده است.کنترل سیاب ها ،بهبود کیفیت
آب ،غن��ی کردن ایه های آبده زمین ،تثبیت
جریانات آب نهره��ا و رودخانه ها و فراهم
کردن امکان زیس��ت حیات وحش از جمله
کارکردهای مهم تااب ها به شمار می روند.
در دهه های اخیر اطاعات مربوط به اهمیت
اکولوژی تااب ها در حال افزایش اس��ت و
ه��ر چه تحقیقات بر روی تااب ها بیش��تر
انجام می شود ،گوشه های تاریک و ناشناخته
ارزش های تااب ها روش��ن و ش��ناخته تر
می گردد.ش��اید در گذشته اهمیت تااب ها
فقط به محلی ب��رای ذخیره آب محدود می
شد اما امروزه گسترده این کاردکردها بیشتری
ش��ده و اهمیت ویژه ت��ااب ها در ارتباط با
زیستگاه های پرندگان و حیات وحش نیز به
آن افزوده شده است.تااب ها به عنوان یکی
از مهمترین زیستگاههای طبیعی جهان نقش
زیادی در دوام بقای حیات وحش ،تامین آب
شیرین و حفظ تعادل زیستی دارند و با توجه
به نیاز فزاینده و کاهش زیستگاههای پرندگان
مهاجر و محلهای مناسب برای تخمریزی
ماهیها ،ارزش تااب های موجود به مرور
زمان بیشتر شده است.حفظ این سیستم های
پیچیده اکولوژیک و س��ود جس��تن از منابع
بی ش��مار اقتصادی ،تفرجگاهی و ژنتیکی
در گرو مطالعه و ش��ناخت دقیق هر تااب
است و بدون اندیش��یدن به محیط زیست،
بهب��ود و ارتقای کیفیت زندگی انس��ان ها
در چارچ��وب هر گونه هدف بهره وری از
طبیعت امکان پذیر نخواهد بود.
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