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رونق آبزیپروری با استفاده از چاههای آب کشاورزی
بناست تا افق  1404بیش از  9هزار حلقه چاه در مدار اجرای طرح پرورش ماهی قرار بگیرد

 |4اجتماعی

تکثیرغمانگیز
تجرد

معاون زیربنایــی ،حمل ونقل و ترافیک شــهردار گرگان گفت 2 :مســیر بــی آر تی ( )BRTهمین صفحه
را بخوانید
یا (اتوبوسهای تندرو) در طرح جامع ترافیک گرگان در نظر گرفته شــده که ســبب باز کردن

گرههای ترافیکی می شود.

اخبار
 6هکتار از جنگل های سوزنی برگ
گلستان طعمه حریق شد

 2مسیر «بی آر تی» در طرح
جامع ترافیک گرگان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از وقوع  2مورد آتش سوزی در
جنگلهای رامیان و کالله در شرق استان خبر داد و گفت :در این آتش سوزی ها
 6هکتار از جنگل های سوزنی برگ منطقه طعمه حریق شدند .به گزارش ایسنا
«ابوطالب قزلســفلو» با بیان اینکه عامل اکثر این آتش سوزی ها انسانی است،
تصریح کرد :البته خشــک بودن برخی مناطق به دلیل نبود بارش در ماه های
اخیر نیز موجب گسترش بیش از حد آتش سوزی ها شده است .مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد :تجهیزات و امکانات این اداره کل
در حریقهای متعدد آسیب دیده و نیاز به بازسازی دارد که امیدواریم با پشتیبانی
هایی که صورت می گیرد آنها را برای حریــق های احتمالی آینده آماده کنیم.
فرماندار شهرستان کالله گفت :مهار اولیه در محل آتشسوزی در جنگلهای
شهرســتان کالله انجام شــد ،اما اگر آتشســوزی ادامه یابد ،باید هلیکوپتر
هاللاحمر به محل اعزام شــود« .نصرت برزگر» افزود :از ساعت  15عصر روز
شنبه آتشسوزی در منطقه عربداغ آغاز شد و اگر ادامه یابد به جنگلهای انبوه
این منطقه خواهد رسید.
فرماندار شهرســتان کالله افزود :به علت کوهســتانی بــودن منطقه و وجود
کوهپایههای اطراف ،اعالم وسعت دقیق آتشسوزی مقدور نیست  .همچنین
علت آتشسوزی مشخص نیست اما پیشبینی میشود عامل انسانی در ایجاد
آتشسوزی دخیل بوده است .برزگر تصریح کرد :اگر چه مهار اولیه صورت گرفته
اما به علت آغاز وزش باد نگرانی گسترش آتش به جنگلهای انبوه با وجود دارد.
فرماندار شهرستان کالله تاکید کرد :همه نیروهای امدادی ،مردمی ،دهیاران،
شوراها و اهالی روستاهای اطراف این منطقه برای مهار و خاموش کردن آتش
حضور دارند.

معــاون زیربنایی ،حمــل ونقل و
ترافیک شــهردار گــرگان گفت:
 2مســیر بی آر تــی ( )BRTیا
(اتوبوسهــای تنــدرو) در طرح
جامــع ترافیک گــرگان در نظر
گرفته شده که سبب باز کردن گره
های ترافیکی می شود.
«علیرضــا حــاج محمدعلی» در
گفت و گو با مهر اظهار کرد :طرح
جامــع ترافیک در مرکز اســتان
گلســتان با افق  ۲۵ساله تدوین و
فرستاده شد و مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود :این طرح جامع پس از مطالعات دقیق در شــریان های درجه یک 2 ،و ،3
معابر ،طرح جامع و طرح تفصیلی ،بر اثر تحقیقات و برداشت های میدانی که GIS
(سیستم الکترونیک برای کسب اطالعات جغرافیایی) اســت و براساس وضعیت و
کالبد شهری تهیه شد.
حاج محمدعلی تأکید کرد :از موارد شاخص در این طرح ،اجرای بی .آر .تی است که
 ۱۸کیلومتر اجرای اتوبوسهای سریع در شهر گرگان را خواهیم داشت و با کمک دیگر
زوایای طرح ،سبب روان سازی ترافیک و بهبود عبور و مرور خواهد شد.
معاون زیربنایی ،حمل ونقل و ترافیک شهردار گرگان توضیح داد :طرح ،تصویب شده
و باید وزارت کشور آن را به استانداری و استانداری آن را به شهرداری ابالغ کند ،بعد از
ابالغ ،فاز به فاز بسترهای آن آماده و اجرای آن شروع خواهد شد.
وی گفت :فازهای مختلف به پیمانکارهای مختلف برای اجرا سپرده می شود و بر اثر
برنامه زمان بندی که در طرح پیش بینی شده به اجرا در می آید.
این مسئول بیان کرد :طرح جامع با برداشت وضع موجود و گره های موجود و راه حل
های پیشنهادی تهیه و افق بلند مدت در آن در نظر گرفته شده است.
حاج محمدعلی با بیان این که در این طرح،کنترل ترافیک ،اصالح معابر ،تعویض معابر،
تقاطع ها و مســائلی که با  GISانجام می شــود برای مهار ترافیک و رفع گره های
ترافیکی درنظر گرفته شده ،گفت2 :مسیر برای بی .آر .تی پیش بینی شده که مسیر
اول ،از شهید قندهاری تا نهارخوران و مسیر دوم میدان بسیج تا جرجان است.
وی افزود :پیاده راه ،زیرگذر عابر ،تقاطع ها ،اصالح مسیر ،راست گردها ،زدودن موانع
خیابان ها مانند تیرهای بــرق و تابلوها ،اضافه کردن عرض مفید خیابان و مســائل
ترافیکی در این طرح لحاظ و محورهایی نیز مانند شهرک تاالر به آن اضافه می شود.

غیبت اعضای شورا انتخاب شهردار را به تعویق انداخت
شورای اسالمی شهر گرگان گفت :حضور نیافتن  4عضو
شورا سبب از رسمیت انداختن نهمین جلسه رسمی و
علنی شورای شهر شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شــورای اسالمی شهر
گرگان «حسین ربیعی» شامگاه شنبه در جلسه شورای
اسالمی شهر گرگان اظهار کرد :این جلسه ،رای گیری
در مورد داوطلبان تصدی شهرداری گرگان را در دستور
کار خود داشت.

وی افزود :انتخاب شــهردار توانمنــد در گرو همدلی
همه اعضای شوراســت و انتظار مــی رود این موضوع
با همکاری اعضای محترم شــورا روند قانونی خود را
طی کند.
ربیعی با اشــاره به اینکه بر اســاس فراخوان عمومی
شورای اسالمی شهر گرگان در انتخاب شهردار ۵۱،نفر
از سراسر کشور داوطلب این تصدی شدهاند ،افزود :پس
از بررسی سوابق و تجربیات و تخصص داوطلبان مقرر

شد در مرحله اول از این تعداد درباره  ۱۷نفر از افرادی
که دارای صالحیت بیشتری هستند ،در نهمین جلسه
رسمی و علنی شورا رای گیری شود.
سخنگوی شورای اســامی شــهر گرگان بیان کرد:
متاســفانه به دلیــل رســمیت نیافتن جلســه ،رای
گیری برای برگزاری جلســات فوق العاده در راستای
انتخاب شــهردار نیز انجام نشــد و این کار به تعویق
افتاد.

عزاداری های محرم در یکی از محله های قدیمی گرگان /عکس :همشهری -میثم لطفی
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 6هکتار ازجنگلهای
سوزنیبرگگلستان
طعمه حریقشد
مدیرکل منابع همین صفحه
را بخوانید
طـــــبیعی

و آبخیزداری گلســتان از وقوع 2
مورد آتش ســوزی در جنگلهای
رامیان و کالله در شرق استان خبر
داد و گفــت :در این آتش ســوزی
ها  6هکتار از جنگل های ســوزنی
برگ منطقه طعمه حریق شــدند.
«ابوطالب قزلســفلو» با بیان اینکه
عامل اکثــر این آتش ســوزی ها
انسانی اســت ،تصریح کرد :البته
خشــک بودن برخــی مناطق به
دلیل نبود بــارش در ماه های اخیر
نیز موجب گســترش بیش از حد
آتش سوزی ها شده است .مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
خاطرنشان کرد... :

پایتخت شیرین
ایران

2

 2مسیر «بی آر تی» در طرح جامع
ترافیک گرگان

بافت تاریخی گرگان
میزبان طوق های عزا

 |3زندگی

فروش لباس فرم مدارس
در تولیدی ها تخلف است
بندرترکمن میزبان یک میلیون
گردشگر تابستانه بود

7
 |6فرهنگ
8

سکوت کوچه
صومعه بیجار
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دریچه
تولید  70هزار تن مرغ گوشتی
در  5ماه
معاون بهبود تولیدات
دامی جهاد کشاورزی
گلســتان از تولید 70
هزار تن مرغ گوشتی در
 5ماه امسال خبر داد.
«رحمتاهلل سمیعی»
در گفــت و گو با فارس
اظهــار کــرد :برنامه
امسال برای تولید مرغ

گوشتی در استان  165هزار تن است.
وی با بیان اینکه حدود  1000تن مرغ گوشتی به کشور عراق صادر
شده اســت ،افزود :به دلیل قیمت خوب داخلی در  5ماه امسال،
صادرات زیادی در بخش مرغ گوشــتی نداشتیم ،اما محصوالت
جانبیچون پای مرغ و خــوراک طیور به دیگر کشــورها صادر
شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی گلســتان در مورد
نوســانات قیمت مرغ در سال جاری گفت :نوســانات مرغ تابع 2
عامل مصرف سرانه و حجم تولید اســت که هر  2عامل بر قیمت
مرغ تأثیر میگذارد.
سمیعی با بیان اینکه شرایط اقلیمی قابل پیشبینی نیست گفت:
شرایطیچون بیماری آنفلوآنزای مرغی موجب میشود صادرات،
ممنوع و یا با محدودیت انجام شود؛ بنابراین بخشی از تولید که قرار
است صادر شود وارد کشور میشود.
وی اظهار کرد :از طرفی بخشی دیگر مربوط به میزان مصرف است
که به یکباره در شرایط خاص و با توجه به شرایط اقتصادی ،مصرف
خانوادهها کاهش مییابد و مازاد تولید ایجاد میشود که این امر بر
قیمت و واحدهای بزرگ تأثیرگذار خواهد بود.

کشف چوب قاچاق در گلستان
 ۲تن چوب جنگلی قاچاق و بدون مجوز دربخش نوکنده شهرستان
بندر گز کشف و ضبط شــد .به گزارش مهر ،ســرهنگ «عباس
حیدری» فرمانده انتظامی بندرگز گفت :ماموران پلیس آگاهی به
همراه ماموران یگان امداد این شهرستان در پلیس راه نوکنده یک
دستگاه کامیون را متوقف کردند .وی ادامه داد :در بازرسی از آن
کامیون ۲تن چوب قاچاق از نوع ممرز (درخت بومی جنگلهای
شمال ایران) کشف و ضبط شد.
این مسئول افزود :این محموله به اداره منابع طبیعی تحویل و یک
نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

02123023914

01732266822

انبار کاشی در شعله های آتش

پيامك شما را درباره
روزنامه گلستان م 
يخوانيم

مدیر عامل سازمان آتش نشانی گرگان گفت :ساعت13و 30دقیقه روز شنبه با دریافت گزارش آتش گرفتن یک باب مغازه کاشی
فروشی در کوی عرفان نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند،د اما بیشتر وسایل مغازه در آتش سوخت .به گزارش
ایرنا «مهدی قره قاشی» افزود :این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و فقط خسارات مالی بر جا گذاشت.

رونق آبزیپروری با استفاده از چاههای آبکشاورزی
مدیرکل شیالت استان :طرح پرورش ماهی در  50حلقه چاه آب کشاورزی استان در حال اجراست
فریده ستایشگر

گرگان-خبرنگار

دریا دیگر روی خوش به صیادان نشان
گزارش نمی دهد و سفره اش هر روز کوچک
و کوچک تر می شــود .در سال های
اخیر میزان صید انواع ماهیان از دریای خزر کاهش
یافته است که دالیل زیادی دارد .این در حالی است
که نیاز جامعه به پروتئین و گوشت ماهی نسبت به
گذشته افزایش یافته ،برای همین دست اندرکاران
این بخش چند ســالی اســت که به دنبال افزایش
مصرف سرانه آبزیان در کشور هســتند .گلستان
با اینکه یکی از استان های ســاحلی خزر به شمار
می رود ( با وجود اینکه آمار رسمی از میزان مصرف
آبزیان در استان وجود ندارد) به نظر میرسد شرایط
چندان مطلوبی در زمینه مصرف آبزیان نداشــته
باشد .از سال گذشته که طرح های اقتصاد مقاومتی
در حوزه شیالت موردتوجه قرار گرفت ،استفاده دو
منظوره از استخر چاه های آب هم برای کشاورزی و
هم پرورش ماهی به صورت جدی مطرح شد .به طور
قطع استفاده بهینه و افزایش کارایی ظرفیتهای
موجود و دســت یافتن به حداکثر بهــره وری ،از
مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی است .این طرح نیز
در صورتی که علمی و برمبنای کارشناسی شده پایه
ریزی و اجرا شود ،می تواند هم درآمد کشاورزان را
افزایش دهد و هم اینکه سرانه مصرف آبزیان را در
استان باال ببرد.
تولید  13هزار تن ماهی در افق 1404

مدیرکل شــیالت اســتان درباره اجرای این طرح
گفت :از دی ماه سال گذشــته که این طرح مطرح
شد ،موضوع صدور مجوزها در جهادکشاورزی حل
شده و نیازی به تغییر کاربری این استخرها نیست.
«ســیدجواد قــدس علوی» افــزود :طبــق آمار
غیررســمی در اســتان بیش از  33هزار حلقه چاه

محدودیت برداشت از چاه های آب

آب وجود دارد که از این تعداد  18هزار حلقه دارای
پروانه بهره برداری است.
وی با بیان اینکه در افق  1404این طرح باید در 50
درصد چاه های آب مجاز بخش کشاورزی اجرا شود،
اظهار کرد :اگر در یک برنامه  5ساله موفق به اجرای
طرح در  50درصد این چاه ها شــویم و بتوانیم در
صورت نیاز حوضچه های موردنیاز را احداث کنیم،
امکان تولید ساالنه  13هزار تن ماهی وجود دارد.
این مسئول گفت :در مسیر انتقال آب چاه به مزرعه،
استخرهایی با وســعت  100مترمربع و به صورت
6ضلعی ایجاد خواهد شد که می تواند در هر هکتار
حداقل  1/5تن تولید گوشت ماهی داشته باشد.

کاهش توان تولید آب استان

براساس آماری که شــرکت آب منطقه ای استان
ارائه کرده توان تولید آب در استان از  2/5میلیارد
مترمکعب به  1/8میلیارد مترمکعب کاهش یافته
است .از ســویی دیگر قریب به  85درصد منابع آب

«حسین دهقان» معاون برنامه ریزی آب منطقه ای استان گفت :سفره های زیرزمینی توان این را ندارند که  24ساعته
از آنها آب استحصال شود .برای همین این چاه ها عالوه بر محدودیت هایی که در برخی ماه های سال دارند ،برای
استحصال آب در شبانه روز هم با محدودیت مواجه هستند.

 7674کودک گلستانی زیر پوشش آموزش و خدمات مهدها

زیرزمینی در استان استحصال می شود؛ برای همین
به منظور اجرای طرح هایی که مرتبط با موضوع آب
است ،باید مالحظات آن در نظر گرفته شود.
در همیــن باره معــاون برنامه ریزی شــرکت آب
منطقه ای اســتان گفت :محور فعالیت در استان
کشاورزی اســت ،برای همین اتکای برنامه هایی
که برای توسعه اســتان در نظر گرفته می شود ،بر
مقوله آب است.

میزان آبدهی و رژیم رودخانه ها تغییر کرده اســت.
برای همین باید سیالب ها را ذخیره کنیم و به مصرف
برسانیم .معاون برنامه ریزی آب منطقه ای استان با
اشــاره به محدودیت چاه های کم عمق استان برای
پرورش ماهیان گفت :چاه های استان به  2دسته کم
عمق و عمیق تقسیم بندی می شوند که چاه های کم
عمق  25تا  40متر را شامل می شود .ساعت کارکرد
این چاه ها در سال  120روز است.

لزوم کاهش  250میلیون مترمکعبی مصرف آب
دراستان

پرورش ماهی نباید موجب افزایش مصرف آب
شود

«حسین دهقان» با بیان اینکه منابع آبی استان در
ســال های اخیر با کاهش مواجه بوده است ،افزود:
شــرایطی در اســتان رخ داده که موجب خشکی
بســیاری از چاه های کم عمــق و کاهش آبدهی
رودخانه ها و چشمه ها و همچنین خشکی آنها شده
است.وی درباره مدیریت منابع آبی استان اظهار کرد:
باید فعالیت ها را در اســتان به نوعی مدیریت کنیم
که بتوانیم در موضوع منابع آب زیرزمینی مصرف را
حداقل تا  250میلیون مترمکعب کاهش دهیم .زیرا

دهقان با بیان اینکه بخشــی از چــاه های عمیق
نیز به دلیل مشــاع بودن امکان قرار گرفتن در این
طرح را ندارند ،گفت :چاه های عمیق هم  2دســته
هستند ،بخشی مشــاعی اند که اراضی زیر پوشش
آنها زیاد اســت و عم ً
ال از فروردین تا پایان شهریور
از آنها استفاده می شود ،برای همین استفاده از این
چاه ها ضوابط خاص خود را دارد .در چاه هایی که
مالک یک فرد و سطح ،ثابت است ،همان مشکالت
چاه های کم عمق و محدودیت آبدهی در طول روز

قدس علوی :اســتفاده از چــاه های آب
کشاورزی برای آبزی پروری با شاخص های
اقتصادمقاومتی همخوانی دارد ،زیرا موجب
درآمدزایی در روستاها خواهد شد .با اجرای
این طرح در هر استخر یک شغل مستقیم و
2شغل غیرمستقیم ایجاد می شود که برای
رفع بیکاری در روستاها موثر خواهد بود

افزایش حمایت از مددجویان
بهزیستی در گرگان

لزوم ایمن سازی کارگاه ها
و واحدهای صنعتی گلستان

سرپرســت شــهرداری گرگان گفت :طرحهای حمایتــی و کمکها به
مددجویان زیر پوشــش بهزیســتی و کمیته امداد در شهرداری گرگان
افزایش مییابد.به گزارش تســنیم «مهدی باقری» در جلســه شورای
مشــارکتهای مردمی بهزیســتی اســتان اظهار کرد :براساس مصوبه
شورای شهر گرگان ،صدور پروانه ساختمان برای مددجویان زیر پوشش
بهزیســتی و کمیته امداد به صورت رایگان انجام میشــود.وی تصریح
کرد :براساس مصوبه شــورا ،برای این ردیف بودجه ،اعتباری دیده شده
و امید داریم در دیگر شــهرداریهای اســتان این گونه حمایتها اتفاق
بیفتد .مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی با ارائه معرفینامه میتوانند
از این تخفیف شــهرداری در گرفتن پروانه ســاختمانی برخوردار شوند
و همچنین بین  20تا  40درصد معافیت برای تخلف در ســاخت اضافه
بنای مددجویان در نظر گرفته شــده اســت.باقری گفت :برای ســال
 1397نیز در نظر داریم این حمایتها را افزایش دهیم و افراد بیشــتری
را از این طریق کمک کنیم .امید داریم در ســال آینده موسسات خیریه
که در این مســیر فعالیت میکنند را زیر پوشــش قرار دهیم.سرپرست
شــهرداری گرگان به حمایتهای مالی از مددجویان اشاره و تاکید کرد:
افرادی که از بهزیســتی نامه بیاورند برای تدفین اموات خود در امام زاده
عبد اهلل گرگان بــه صورت رایگان اقدام میکنیــم و امید داریم اینگونه
خدمات در دیگر شــهرداری های اســتان نیز دیده شود.حجتاالسالم
«سهراب سهرابی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم در این جلسه
اظهار کرد :به صورت مقطعی به دیدار خانوادههای زیر پوشش بهزیستی و
کمیته امداد میرویم و از این افراد با کمکهای مالی حمایت می کنیم .هر
شهرستان که در ماه محرم برنامه ای برای مددجویان داشته باشند هزینه
آن را پرداخت خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت:
ایمنی در ساختمان از ضروریات اساسی است
و باید با سرعت برای ایمن ســازی کارگاه ها،
شــهرک ها و واحدهای صنعتی اســتان گام
برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ســاختمان «رضا مروتی» در آیین افتتاحیه
اجرای شــیوه نامه نظارت بر طراحی و اجرای
استاندارد تاسیسات برق که به میزبانی سازمان
نظام مهندسی ساختمان گلستان برگزار شد،
اظهار کرد :یکی از عوامل موفقیت اجرای این تفاهمنامه همکاری بسیار مناسب ارگان های
ذیربط است که باید این تعامل ها ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به تخصصی بودن امور مربوط به ســاخت و ساز و تاکید بر دقت نظر در اجرای
تفاهمنامه بیان کرد :اجرای چنین شیوه نامه هایی موجب اعتالی کیفیت خدمات مهندسی
و در پی آن باالبردن عمر ساختمانها می شود.
مروتی ،فعالیت های اخیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان از تفاهمنامهها و
برنامه های آموزشی و نظارتی را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت :تغییرات در نوع فعالیت ها
و عملکرد سازمان محسوس است.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد :ایمنی در ساختمانها الزم است و قدم بعدی باید در این
زمینه یعنی ایمن سازی کارگاه ها ،شهرک ها و واحدهای صنعتی برداشته شود.
وی با اشاره به ورود خدمات مهندسی در بخش اماکن صنعتی اظهار کرد :مهم ترین مزیت
این کار ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود و همه دستگاه های اجرایی استان باید برای افزایش
سطح خدمات و افزایش عمر مفید ساختمانها به عنوان سرمایه ملی قدم بردارند.

عشایر و دامداران گلستانی در اولویت اعطای تسهیالت
رئیس اداره فناوری مکانیزاســیون جهاد کشــاورزی
استان گفت :در راستای خرید تجهیزات و ماشینآالت
کشاورزی ،اعطای تسهیالت  8هزار میلیارد ریالی در
دستور کار جهادکشاورزی گلستان است.
به گزارش فــارس «عید محمد فاروقــی» اظهار کرد:
مکانیزاسیون جاد کشــاورزی گلستان برای کمک به
اقشار عشایری و دامداران ،اعطای تسهیالت به منظور
خرید ماشــینآالت و تجهیزات موردنیاز را در دستور
کار خود دارد.

رئیس اداره فناوری مکانیزاســیون جهاد کشــاورزی
اســتان بیان کرد :اداره فناوری مکانیزاســیون جهاد
کشاورزی اســتان همواره ســعی دارد با فراهم کردن
نیازهای عشایر در راستای افزایش بهرهوری و افزایش
درآمد و کسب و کارشان ،تســهیل و تسریع در امور و
کاهش هزینهها ،آرامش و آسایش را برای آنها در نظر
گرفته است.
فاروقی بیان کرد :اداره فناوری مکانیزاســیون جهاد
کشاورزی اســتان این آمادگی را دارد که در راستای

رفع مشکالت عشایر همه نیازها را در چارچوب ضوابط
رفع کند.
وی ادامه داد :در مورد تامین نیازهای عشایران از جمله
تراکتــور و تجهیزات که میتواند در امــر تولید به کار
گرفته شود به آنها کمک خواهیم کرد.
رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان
اظهار کرد :دامداران و عشایرگلستانی میتوانند از طریق
ارتباط با مدیریت عشایری یا مدیریت جهادکشاورزی از
این تسهیالت استفاده کنند.

واژگونی پراید در جاده
مرزی گنبدکاووس

این ســانحه 2 ،سرنشــین این خودرو مصدوم و روانه
بیمارستان شدند.
سرهنگ «محمدرضا ســراوانی» در گفت و گو با ایرنا
اظهار کرد :این سانحه رانندگی به دلیل سرعت باالی
خودروی پراید و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه
رخ داد.وی افزود :دراین حادثه 2سرنشین خودرو که
ساکن شهر گمیشان بودند ،از ناحیه سر و صورت دچار

جراحت شده و توســط اورژانس  115به بیمارستان
شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شدند.
سرهنگ سراوانی ،رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
به ویژه سرعت مطمئنه برای پیشگیری از وقوع سوانح
رانندگی از سوی رانندگان را ضروری دانست و اضافه
کرد :جاده خلوت ،دلیلی برای تخطی از سرعت مطمئنه
نیست.

سرپرســت فرماندهی هنگ مرزی اترک اســتان از
واژگونی یک دســتگاه ســواری پراید درجاده اینچه
برون به ســمت گنبدکاووس خبــر داد و گفت :براثر
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نایب رئیس اتحادیه پوشاک :آموزش و پرورش با اتحادیه هماهنگ نیست

بر اساس آیین نامه انضباطی مدارس،
مدرسه دانش آموزان ملزم هستند که پوشش
خود را مناســب با محیط مدرســه
انتخاب کنند.
والدین هنــگام ثبت نام فرزندانشــان در مدارس،
همواره با چالش های بســیاری روبه رو هستند که
یکی از این مشکالت ،تهیه لباس فرم مدارس است
که همواره با نگرش های مختلفی بر اســاس نظر
مدیران ،متفاوت است.
والدین ملزم هستند که پوشــش فرزندان خود را
مناسب با محیط مدرسه انتخاب کنند ،اما مدیران
مدارس به این بســنده نکرده و در تهیه لباس فرم،
کام ً
ال دست والدین و اولیای دانش آموزان را از نظر
قیمت ،کیفیت ،رنگ و دوخت بسته اند .والدین باید
به صورت تحمیلی این لبــاس ها را از تولیدی های
تهیه لباس فرم مدارس طرف قــرارداد خریداری
کنند و گاهی هنگام مراجعه بــه تولیدی مذکور با
سرگردانی مواجه می شوند ،چرا که یا لباس آماده
ندارند یا اینکه لباس فرم موجود متناسب با اندازه
فرزند آنها نیست و گاهی پروســه تهیه لباس فرم
مدرسه تا مهرماه هم کشیده می شود.
لباس متناسب با اندازه فرزندم نیست

به یکی از تولیدی های فرم مدارس در شهر گرگان
مراجعه کردیــم که این تولیدی عــاوه بر دوخت
لباس فرم مدارس ،توزیع و فروش آنها را هم برعهده
دارد .مادر یکی از دانش آموزان در این زمینه اظهار
میکند :زمان ثبت نام فرزندم ،مدیر مدرســه از ما
خواست برای تهیه لباس فرم مدرسه به یک تولیدی
و فروشگاه عرضه لباس فرم مدرسه مراجعه کنیم،
اما لباسی که در این فروشگاه تهیه شده متناسب با
اندازه فرزندم نیســت و فروشنده اعالم می کند که

هفته آینده مراجعه کنم تا در سری جدید ،لباس به
اندازه فرزندم دوخته شود.
رفع نواقص توسط تولیدی ها انجام نمی شود

«احمدی» ،یکی دیگر از والدینــی که برای خرید
لباس فرم بــه این تولیدی و فروشــگاه عرضه فرم
مدارس آمده بود ،می گوید :لباس فرم متناســب با
اندازه فرزندم را از این فروشگاه خریداری کرده ام،
اما متاسفانه قد این مانتو خیلی بلند است و باید آن
را برای کوتاه کردن به خیاطی دیگری ببرم ،چون
مسئول این تولیدی اعالم می کند که در قرارداد ما
کوتاه کردن قد شلوار و مانتو منظور نشده است .چه
بهتر بود که این تولیدی خودش کار رفع نواقص فرم
مدرسه را هم انجام می داد.
تغییر هرساله لباس فرم مدارس و هزینه مضاعف

«سعیدی » یکی دیگر از والدینی که برای تهیه لباس
فرم مدرسه دخترش به این تولیدی مراجعه کرده
است ،میگوید :من  2فرزند دارم و با توجه به اینکه
هر سال لباس فرم مدرسه آنان در حال تغییر است،
باید فرم جدید را تهیه کنم ،هزینه خرید لباس فرم
مدارس برای من سنگین است.
« موحدی» نیز مادر یکی دیگر از دانش آموزان است.
وی با موضوع گران بودن لباس فرم مدارس موافق
اســت و می گوید :تهیه یا تغییر هر ساله لباس فرم
مدارس برای خانوادهها مشکالت اقتصادی زیادی
را ایجاد کرده است.به گونه ای که هر سال با تغییر
لباس فرم مدرسه فرزندم ،باید برای خرید لباس فرم
جدید ،دوباره هزینه کنم.
استفادهازلباسفرمبرایدانشآموزانالزامیاست

معاون پرورشــی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش
استان در این زمینه می گوید :تهیه لباس فرم برای
همه دانش آموزان الزامی اســت ،اما اجبار والدین
برای خرید لباس فرم فرزندانشان از یک فروشگاه یا

گران فروشی در برخی تولیدی ها

«یاوری » یکی از والدین دانش آموزان است .وی درباره مشکالت تهیه لباس فرم مدرسه گفت :برای تهیه لباس فرم
مدرسه فرزندم به تولیدی که مدیر مدرسه اعالم کرده بود ،مراجعه کردم ،اما قیمت های این تولیدی در مقایسه با
نرخی که سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اعالم کرده بود ،گران تر است.

تولیدی خاص ،ممنوع است.
«ســید علی حســینی» افزود :طبق آییــن نامه
انضباطی ،لباس فرم باید از اصــول کلی برخوردار
باشد و بقیه جزئیات از جمله کیفیت پارچه ،رنگ و
چگونگی تهیه آن از اختیارات ادارات شهرستانها و
مدیران مدارس است .الگو سازی برای دانش آموزان
و حفظ حجاب با رعایت شــادابی در طول ســال
تحصیلی ،ایجاد آرامش فکــری و روحی در دانش
آموزان ،حذف فاصله طبقاتی فقیر و غنی ،حفظ نظم
و انضباط در محیط مدرسه ،نظارت بر عرضه پوشاک
مدارس بر اساس طرح های اسالمی -ایرانی ،کاهش
هزینه تحصیلی خانواده ها و ارائه پوشاک با قیمت از
تولید به مصرف از اهداف این طرح است.
آموزش و پرورش با اتحادیه پوشاک هماهنگ
نیست

نایب رئیس اتحادیه پوشاک در این زمینه می گوید:
ملزم کردن والدین از سوی مدیران برای خرید لباس
فرم مدرســه از یک تولیدی یا فروشگاه مشخص،
گالیه هایی را از سوی صاحبان فروشگاه های عرضه
لباس مدارس به همراه داشته است .آنها می گویند
که بهتر بود اداره آمــوزش و پرورش پیش از این ،با
اتحادیه پوشاک هماهنگی می کرد.
«حسن احمدی» خطاب به مســئوالن آموزش و
پرورش میافزاید :قبل از شروع سال تحصیلی ،اداره
آموزش و پروش اعالم می کرد که مث ً
ال لباسهای
فر م مدارس باید با این رنگها توزیع شود و آن وقت
اتحادیه پوشاک ،فرمها را میان فروشگاه های شهر
توزیع می کرد که با این کار ،هم شهروندان قدرت
انتخاب بیشتری داشتند و هم صاحبان فروشگاه ها
متضرر نمی شدند.
به گفته وی ،تولیدکننــدگان باید لباس فرم مورد
نیاز مدارس را تولید و با نظر اتحادیه پوشاک اقدام
به عرضه در واحدهای مجاز و مورد تایید این اتحادیه
کنند ،اما اکنون تولیدکنندگان ،هم تولید می کنند
و هم در حال توزیع و فروش فرم مدارس هستند که
این کار از نظر اتحادیه پوشاک ،تخلف است.
نظارتی بر تولیدکنندگان وجود ندارد

نایب رئیس اتحادیه پوشاک استان ادامه میدهد :اگر

تولیدکنندگان بعد از تولید ،لباس های فرم مدارس
را در فروشــگاه های تحت نظارت مــا قرار دهند و
فروشگاه های مجاز تحت نظارت ما اقدام به فروش
کنند ،می توانیم بر نرخ و چگونگی عرضه فروشگاهها
نظارت داشته باشــیم ،اما اکنون این اتحادیه هیچ
مسئولیتی در قبال نحوه عرضه و قیمت فرم مدارس
ندارد .احمدی اضافه میکنــد :خیلی ها با گالیه از
گرانی نرخ لباس فرم مدارس به این اتحادیه مراجعه
میکنند که با توجه به اینکــه عرضه فرم مدارس
در تولیدی ها غیرقانونی است و زیر نظر ما نیست،
نمیتوانیم هیچ اقدامی انجام دهیم.
خانواده ها موارد تخلف را اعالم کنند

رئیس بازرسی اصناف استان درمورد گران فروشی
و عرضه لباس فرم مدارس با قیمتی بیش از قیمت
مصوب میگوید :هیچ یک از مراکز تولید فرم مدارس
حق ندارند مبلغی اضافه تر از قیمت مصوب شده از
خانواده ها دریافت کنند.
«جمشید پورتراب زاده» میافزاید :براساس قیمت
مصوب ،سری دوزی لباس فرم مدارس شهرستان
گرگان در دوره اول ابتدایی پسران  28هزار تومان و
تک دوزی  33هزار تومان است.
وی ادامــه داد :ســری دوزی لباس فــرم مدارس
شهرستان گرگان در دوره دوم ابتدایی پسران 30
هزار تومان و قیمت سری دوزی لباس فرم مدارس

میز خبر

این سو وآن سوی استان

گلستان

فروش لباس فرم مدارس در تولیدیها تخلف است
گرگان-خبرنگار

وجــود دارد .برای همین در اجــرای طرح پرورش
ماهی در استخر چاه های آب کشاورزی باید به همه
موضوعات توجه کرد.
وی بیان کرد :اســتفاده  2منظوره از چاه های آب
کشاورزی نباید به گونه ای باشد که فشار مضاعفی
را روی سفره های آب زیرزمینی وارد کند یا اینکه
میزان اســتحصال آب را حتی در چــاه های مجاز
افزایش دهد .بــرای همین ضمن پذیرش اصل این
طرح ،معتقدیم که بهره برداری از آب شرایط خاص
خود را دارد و باید طبق ضوابط عمل شود.

پيامك شما را درباره
روزنامه گلستان م 
يخوانيم

مدیرکل بهزیستی گلستان گفت :هم اکنون  7674کودک در استان از خدمات آموزشی ،تربیتی و نگهداری در
مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی برخودار هستند .به گزارش ایرنا «ابراهیم غفاری» افزود :از این تعداد 4594
کودک درشهرها1217،کودک در حاشیه شهرها و 1863کودک در مهدهای روستایی از این خدمات بهره مند هستند.

الهه رمضان پور

اجرای طرح در  50حلقه از چاه های آب

مدیرکل شیالت اســتان با بیان اینکه اجرای این
طرح در استان آغاز شده است ،افزود :از سال گذشته
برای 72حلقه چاه تقاضا داده شــد که هم اکنون
 50حلقه در حال بهره برداری است .طبق برنامه تا
پایان امسال باید  200حلقه چاه آماده شود و در افق
 1404نیز بیش از  9هزار حلقه چاه در مدار اجرای
طرح قرار بگیرد .همچنین تا پایان برنامه ششــم
توســعه نیز باید  2850حلقه چاه آب برای تولید
 4275تن گوشت ماهی مورد استفاده قرار بگیرد.
وی گفت :استفاده از چاه های آب کشاورزی برای
آبزی پــروری با شــاخص هــای اقتصادمقاومتی
همخوانی دارد ،زیرا موجب درآمدزایی در روستاها
خواهد شــد .با اجرای این طرح در هر استخر یک
شغل مستقیم و 2شغل غیرمستقیم ایجاد می شود
که برای رفع بیکاری در روستاها موثر خواهد بود.
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برخورد پلیس با سرویس های غیر مجاز
مدارس در گلستان
رئيس پليس راهور استان گفت :خودروي رانندگان سرويس مدارس كه خارج از
طرح ساماندهي سرويس مدارس و پوشش شركتهاي حمل و نقل دانشآموزي
در استان فعاليت كنند ،توقيف خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «ايوب شرافتي» با اشاره به اجراي طرح
ساماندهي سرويس مدارس در استان و برخورد با متخلفان در اين حوزه ،تصريح
كرد :بر اساس هماهنگيهاي انجام شده و مصوبه شوراي پيشگيري از تخلفات
رانندگي ،همه رانندگان سرويس مدارس بايد در قالب شركتهاي حمل و نقل
دانشآموزي فعاليت كنند.
وي تاكيد كرد :اين رانندگان بايد در قالب اين شركتها و بر اساس نرخ اعالم شده
سازمان تاكسيراني كه به تصويب و تایيد شوراهاي اسالمي شهرها و فرمانداريها
رسيده است ،فعاليت كنند.
رئيس پليس راهور اســتان در مورد رانندگان متخلف در اين زمینه گفت :اگر
افرادي خارج از اين ضابطه فعاليت كنند ،عالوه بر اعمال قانون توســط پليس،
خودروي آنها در مرحله اول به مدت  3روز و در صورت تكرار به مدت يک هفته
توقيف خواهد شد.
شرافتي گفت :رانندگاني هم كه داراي مجوز فعاليت هستند بايد اين موضوع را
مدنظر داشته باشند كه به اندازه ظرفيت خودرو حق حمل دانشآموز را دارند
و در صورت تخلف ،عالوه بر اعمال قانون توسط پليس ،برخورد قانوني با آن ها
صورت خواهد گرفت.
رئيس پليس راهور استان اظهار كرد :درخواســت ما اين است كه خانوادهها به
هيچ عنوان به صورت مستقيم اقدام به عقد قرارداد با رانندگان غيرمجاز و خارج از
طرح ساماندهي نكنند تا در طول سال تحصيلي براي خود و فرزندانشان مشكلي
به وجود نيايد.
وی گفــت :رانندگاني كــه مايل هســتند در قالب شــركتهاي حمل و نقل
دانشآموزي فعاليت كنند ،بايد به ســازمان تاكسيراني شهرستانهاي استان
مراجعه كنند.
شــرافتی در پايان بیان كرد :با هماهنگيهاي انجام شــده ،نهايت همكاري و
مساعدت با اين رانندگان انجام خواهد شد تا هرچه سريع تر نسبت به ساماندهي
و صدور مجوز فعاليت آن ها اقدام شود.

توصیه آتش نشانی به عزاداران حسینی
سازمان آتش نشانی گرگان در اطالعیه ای به مساجد و حسینیه ها توصیه هایی را برای
ایام عزاداری ماه محرم اعالم کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان این سازمان در
اطالعیه خود آورده است :رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم قابل
اشتعال ،مانند پشتی ،فرش و پرچم الزامی است .در قسمت طبخ نذورات باید معابری
برای خروج سریع خدمه ،تدارک دیده شود.
در همه قســمت ها به ویژه محل طبخ غــذا حتماً بایــد به اندازه کافی کپســول
های اطفــای حریق موجــود باشــد و کارکنان بــا نحوه اســتفاده از آنها آشــنا
باشند.
در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز ،مکان مناسب خارج از فضای
عمومی در نظر گرفته شود.

دستگیری عامل نشرشایعات
در فضای مجازی
عامل انتشار اخبار نادرست و شایعات که باعث احساس ناامنی میان کاربران فضای
مجازی شده بود ،شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش همشهری ،مسئول پلیس فتای استان گفت :فردی که در یکی از شبکههای
اجتماعی با انتشار اخبار نادرست و شایعات ،باعث ایجاد احساس ناامنی در استان برای
کاربران فضای مجازی میشد شناسایی و دستگیر شد.
ســروان «وحید صاحبــکاران» ادامه داد :متهم پــس از دســتگیری ضمن اظهار
بی اطالعــی از قوانین مربوطــه ،انگیزه خــود را از انتشــار این اخبار ،ســرگرمی
عنوان کرد.
وی افزود :متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
ســروان صاحبکاران از شــهروندان خواســت هر خبری که در این فضاها منتشــر
میشــود را باور نکنند و حتماً درباره صحت وســقم خبر از منابــع معتبر تحقیق
کنند.
وی بیان کرد کرد :پلیس فتا با شایعه پراکنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
مطابق با مواد  ۱۸قانــون جرایم رایانهای و ماده  ۷۴۶قانون مجازات اســامی رفتار
خواهد کرد.

سنقر تاالبی مصدوم تحویل محیط زیست گلستان شد
محیطبانان یک بهله ســنقر تاالبی کم رمق و مصدوم
را برای تیمار و نگهداری به بخش محیط طبیعی اداره
حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن و گمیشان در
غرب استان تحویل دادند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت این  2شهرستان
به ایرنا گفت :محیطبانان در حاشیه تاالب بین المللی
گمیشــان این پرنده ناتوان را مشــاهده و برای سیر
مراحل درمان و تغذیه به اداره منتقل کردند تا پس از
تیمارداری در زیستگاه طبیعی خود رها شود.
«علی بیانی» با بیــان اینکه نیازمنــد همراهی مردم
برای حفــظ محیــط طبیعــی و تنوع زیســتی در

مناطق حفاظت شده هســتیم ،افزود :زیستگاه های
منطقه در معــرض تهدیــدات گوناگونــی همچون
شــکارغیرمجاز ،فعالیــت غیرقانونــی در اراضــی
ســاحلی و تخریب و تصرف منابع ملی اســت که به
دلیل محدودیت در تعداد نیروی انســانی ،امکانات و
بودجه نیازمند همراهــی مردم در حفظ حیات وحش
هستیم.
سنقر تاالبی از خانواده سنقرها و راسته شاهین هاست،
این پرنده تا  55سانتی متر طول دارد وتقریباَ همیشه در
باتالق ها و تاالب ها و مناطق پوشیده از نیزارهای انبوه
مشاهده می شود.
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دوره ابتدایی دختران  36هزار تومان است.
رئیس بازرسی اصناف استان اضافه میکند :سری
دوزی لباس فرم مدارس در گرگان در دوره متوسطه
اول پسران  53هزار تومان و متوسطه دوم پسران 56
هزار تومان و متوسطه دختران  43هزار و  500تومان
اعالم شده است.
به گفته وی ،اولیای دانشآموزان میتوانند انتقادات،
پیشنهادها و شکایات خود را از طریق سامانه 124
به ما اطالع دهند تا آنها را بررسی و پیگیری کنیم.
بر این اســاس الزم اســت یک متولی خاص برای
ســاماندهی لباس فرم دانش آموزان در آموزش و
پرورش مشخص شود و از تمام سالیق استفاده کند.
همچنین بهتر است شیوه نامه مناسبی تدوین شود
تا هم مدیران و هم والدیــن از این وضعیت رضایت
کافی داشــته باشــند .اکنون همه تولیدکنندگان
مســتقیماً لباس فرم مــدارس را به خانــواده ها
می فروشند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و
پرورش استان :تهیه لباس فرم برای همه
دانش آموزان الزامی است ،اما اجبار والدین
برای خرید لباس فرم فرزندانشان از یک
فروشگاه یا تولیدی خاص ،ممنوع است

دوشـــنبه 3 .مهــر  96شـمــــاره7207

@golestan
hamshahri.org

گوناگون
جبار قوچان نژاد سرمربی
تیم والیبال ایرانیان گنبد شد

مســئوالن تیم والیبال کارت تخفیف ایرانیان گنبد جبار قوچان
نژاد را به عنوان سرمربی این تیم برای حضور در لیگ برتر والیبال
برگزیدند.
به گزارش مهر ،تمرینات تیم والیبــال کارت تخفیف ایرانیان به
منظور حضور در لیگ برتر والیبال عصر یکشنبه در سالن المپیک
این شهرستان با حضور سرمربی این تیم آغاز شد.
« جبار قوچان نژاد» از مربیان با تجربه والیبال کشور و اهل خراسان
است که سابقه مربیگری در تیمهای میزان مشهد و ثامن مشهد
را در کارنامه دارد.
فصل جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال باشــگاههای کشور ۱۶
مهر آغاز میشود.

بوفه مدارس زیر ذره بین مرکز
بهداشت استان
بوفه مدارس استان از خوراکیهای غیر مجاز و بدون ارزش غذایی
خالی میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اداره سالمت
و تندرســتی ومرکز بهداشت استان برای پیشــگیری و مقابله با
بیماریها وعوامل خطرساز ســامتی ،لیست غذایی مجاز و غیر
مجاز را برای توزیع در بوفه مدارس استان اعالم کرد.
مواد غذایی مانند انواع خشکبار ،میوه ،آبمیوه طبیعی ،فراوردههای
شیری ،انواع نانهای سبوس دار ،انواع پیراشکیهای تنوری شده
بدون سوسیس و کالباس ،غذاهای پخته شــده و ژلههای بسته
بندی شده ،مجاز هستند.
مواد غذایــی مانند چیپس ،پفک ،انواع یخمک و بســتنی یخی،
آدامس ،ساالد الویه و ماکارونی ،پاستیل ،فالفل و سمبوسههای
سرخ شده در روغن ،شیر فله ،انواع سس دست ساز و سوسیس و
کالباس غیر مجاز هستند.
رعایت نکردن موارد فوق ،موجب جزای نقدی از  ۱۰میلیون ریال
تا  ۱میلیارد ریال با حکم مراجع قضایی میشود و در صورت تکرار
هر بار حداقل  ۲۰درصد به جریمه قبلی اضافه میشود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكgolestan@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب (تهران)
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بافت تاریخی گرگان؛ میزبان طوق های عزا

صدای همشهري
[دانستن نظرات ،پيشنهادها و انتقادات شــما ،ما را در بهبود كيفيت روزنامه خودتان ياري
ميكند .به عالوه ما مشتاق شنيدن صداي شما و طرح مســائل و مشكالتتان هستيم .با ما از

امسال در حالی طوق بندان برپا می شود که چند تکیه تاریخی در محله میدان عباسعلی در آتش سوختند
زویا کاظم زاده

گرگان-خبرنگار

امسال مانند هر سال در ماه محرم ،بافت تاریخی
آیین
گرگان با آن تکایای قدیمی ،سیاه پوش و تبدیل
به کانون عزاداری های شهر شده است .اما یکی از
تفاوت های محرم امسال با سال های پیش ،سوختن چند تکیه
تاریخی فقط چند روز پیش از شــروع محرم در محله میدان
عباس علی بود که اهاتی آنها حاال دیگر نمی توانند مراســم
عزاداری حسین(ع) را برپا کنند .از سال های دور تا امروز ،این
تکایا آیین عزاداری ایام محرم و سفر را با چنان عظمتی بر پا
می کرند که گرگان به دارالمومنان شهره شده بود.
اگرچه بعد از گذشت چند قرن ،تکایا دیگر سالخورده شده اند،
اما دارالمومنان هنوز هم با همان آداب و سنن به عزای فرزند
فاطمه(س) و نوه رسول خدا(ص) می نشیند.
محرم در شهر گرگان همیشــه با سنت های خاص مردم این
دیار از جمله راه اندازی دسته های َچک َچکی و چوبی ،طوق
بندان ،اَشوری یا همان روضه خوانی ها ،مراسم آب ُفرات ،پرده
خوانی ،چهل منبره و ...همراه بوده که در گذر زمان برخی از
این رسوم زیر غبار تاریخ پنهان شده اند.
طوق ها نباید روی زمین بماند

از نکات جالب توجه در عــزاداری های گرگان حرکت َعلم ها
مقابل دسته های عزا به خصوص دسته های محالت قدیمی
شهر است.
این علم ها به نوعی سند هویت و نشــانه هر محله گرگان به
شمار می آیند و هنگام رسیدن دسته به محله دیگری از شهر،
وظیفه سالم دادن و عرض ادب به پیر تکیه (قدیمی ترین تکیه
محل) را برعهده دارد .علمدارهای محلهها که معموالً از جوانان
ورزشکار و برومند هستند ،علم را چند بار به حالت تعظیم باال
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و پایین می آورند .گرگانی ها بر این باورند که طوق یا علم هر
محل ،هرگز نباید رها شود و به زمین بیفتد ،زیرا زمین خوردن
آن نشانه ای از مرگ یکی از بزرگان محله است.
«اســدااهلل معطوفی» مورخ گرگانی در کتاب «ضرب المثلها
و کنایــات و باورهــای مردم گــرگان» درباره این مراســم
می نویسد :طوق یا علم که مشخصه دسته هر محله محسوب
می شد ،عبارت بود از مجموعه تعدادی قپه ها و اشیای فلزی
و پارچههای اهدایی که روی اسکلت چوبی و گاه فلزی نصب
می شد و ســپس در زمان حرکت دســته هر محله بر دوش
جوانان قدرتمند به حرکت در می آمد.

به بهداشت مناطق گردشگری کردکوی بیشتر توجه کنید

جنگل گردشکری کردکوی با ورود مســافران تابستانی خاصه در روزها تعطیل و
حضور سیل انبوه جمعیت در این جنگل و رعایت نکردن نکات بهداشتی از سوی
برخی شهروندان و مسافران به طرز زنند های آلوده و کثیف شده است .متاسفانه
ارگان هایی مانند منابع طبیعی اقدامی اساسی برای پیگیری موضوع نمی کنند ،این
در حالی است که سرویس های بهداشتی به سختی قابل استفاده است و دستفروشان
و برخی غرفه های طبخ غذا بدون رعایت نکات بهداشتی اقدام به فروش اغذیه می
کنند.
راییجی از کردکوی
مسکن مهر و بی مهری مسئوالن

طوق ها هم خون گریه می کنند

در زمان طوق بندان یا علم بســتن ،طوق هایی را که در طول
سال در تکایا و گاهی مسجد محل نگهداری می شد ،شست
و شو می دادند و آن را مرتب می کردند .در این زمان افرادی
که نذر یــا حاجت داشــتند پارچه های مختلــف را به طوق
می بستند .گفته می شود در زمان رضاشاه به دلیل جلوگیری
حکومت از برگزاری بعضی مراسم عزاداری ،عده ای برای نشان
دادن مخالفت خود با ماموران دولتی ،طوق را آغشته به خون
می کردند که در این حالت اظهار می شــد طوق خون گریه
کرده است .پس از برگزاری مراسم طوق بندان در نیمه دهه
محرم که با بستن شاخه طوق یا علم بر سردر تکایا همراه است،
حرکت دسته های زنجیر زنی و سینه زنی محلههای تاریخی
شهر به دیگر محل های استرآباد آغاز می شود.
میرکریم طالیه دار دسته هاست

البته دســته های هــر محله در زمــان خاصــی از محرم از
میدانگاهی محله به دیگر مناطق گرگان حرکت می کنند .در
محالتی نیز که دسته های مختلف حضور دارند بزرگان محله
قبل از حرکت ،توافق الزم را انجام می دهند و ســپس دسته

گره خوردن سنت های عزاداری با روحیات مردم شهر

محرم گرگان است و َعلم ها و طوق های محالت .محرم گرگان است و چهل منبره اش و شمع هایی که با هزار آرزو در مجمع ها (سینی های
بزرگ) روشن می شود .محرم باصفای گرگان است و حضور دسته های زنجیرزنی و سینه زنی آن محله در محله دیگر با سالم علم مهمان به
پیرتکیه محله میزبان .محرم است و یاد درگذشتگان محله .محرم و شلوغی میدان عباسعلی در شب عاشورا و امامزاده عبداهلل (ع) در صبح
عاشورا .محرم گرگان است و دسته چوبی ها و تعزیه خوانی ها و اَشوری ها ( مجالس روضه خوانی زنانه) .آری محرم گرگان است و شیوه ها و
آیین های گوناگون عزاداری که در هر شهر و هر دیار با سنت های مردم آن دیار گره خورده است.

دفتــر سرپرســتی روزنامه همشــهری در گلســتان:
کاوه روشــنایی -نشــانی :گــرگان ،خيابــان پنــج
آذر ،پاســاژ بهارســتان ،طبقــه اول ،سرپرســتي
روزنامــه همشــهري -تلفکــس01732266822 :

باوجودگزارشهایمکرررسانهها،مسائلومشکالتمسکنمهردرسراسراستانمورد
بیتوجهیاست.بهنظرمیرسدرفعاینچالشهااساساًدربرنامههایمسئوالنجایی
ندارد.درحالیکهمسکنیکیازنخستیننیازهایمسلمهرانساناست.
دادار از گرگان
تفکیک فیش آب و برق و گاز

آیین عزاداری محرم در یکی از محله های قدیمی گرگان -عکس  :همشهری

عزاداری یکی از محله ها به سراغ دیگری می رود و بعد به طور
مشترک حرکت می کنند .براساس سنتی نانوشته و از سالیان
دور دسته میرکریم روز چهارم ،دســته قلعه کهنه یا گرگان
جدید روز پنجم ،دسته های نعلبندان ،پاسرو و میخچه گران
روز ششم ،دسته های سرچشمه ،سبزه مشهد ،سرپیر و دباغان
روز هفتم و دســته های میدان عباسعلی ،دربنو ،دوشنبهای،
شــاهزاده (شازده) قاســم و آلوچه باغ روز هشــتم به همراه
علم شان از محل خود به ســوی دیگر محالت شهر حرکت
می کنند.

محرم برده می شود ،ناخودآگاه به یاد مراسم سنتی مثل دسته
های چند محله ای و دسته چوبی و طوق بندان و  ...می افتند
و هر چقدر هم که درگیر روزمرگی های زندگی باشند در این
ایام خود را وقف سید و ساالر شهیدان می کنند .چه بسیارند
کسانی که در طول سال حتی از گرگان دور هستند و تنها به
عشق حضور در مراسمی مثل طوق بندان در این ایام دوباره به
گرگان باز می گردند .به لطف خدا حضور جوانان این شهر در
این مراسم نشان می دهد که آیین های دینی و سنتی میان
جوانان جای خود را از دست نداده است و نخواهد داد.

ثبت ملی  2آیین محرم گرگان

پس از برگزاری مراسم طوق بندان در نیمه دهه محرم
که با بستن شاخه طوق یا علم بر سردر تکایا همراه
است ،حرکت دســته های زنجیر زنی و سینه زنی
محلههای تاریخی شهر به دیگر محل های استرآباد
آغاز می شود

امروزه  2آیین ســنتی محــرم گرگان یعنی طــوق بندان و
دسته چوبی به ثبت ملی رسیده است و شاهد آن هستیم که
خوشبختانه این مراسم هر سال با شــور و نشاط بیشتری از
سوی جوانان شهر برگزار می شود.جوانان شهر نیز وقتی نام

ما در ساختمانی زندگی می کنیم که برخی فیش ها در آن به صورت مشترک صادر
می شود .درخواســت داریم فیش آب هر واحد به صورت مجزا بیاید تا هر واحد به
همان میزان که آب مصرف کرده ،پول پرداخت کند .فیش های مشترک باعث ایجاد
سوءتفاهم و ناراحتی میان همسایگان می شود.
اسماعیلی از گرگان
اجناس تقلبی در بازار خودرو

هفته پیش برای خرید شمع اتومبیل به بازار لوازم خرید خودرو مراجعه کردم و بعد
از خرید و رفتن به تعمیرگاه متوجه شدم ،تقلبی است و باعث آسیب به خودرو می
شود .لطفاً کارشناسان رسیدگی کنند و بر اجناس نظارت داشته باشند تا جنس
تقلبیبیشترنشود.
یک راننده تاکسی از گنبدکاووس
نظارت بر بازار تخفیف ها

آخرین ماه هر فصل اکثر مغازه های پوشاک ،اجناسشــان را حراج می کنند و در
این میان اجناس بنجل و در انبار مانده شــان را هم البه الی اجناس می گذارند و
می فروشند .در بعضی مغازه های خیابان های باالی شهر تا  70درصد تخفیف هم
برای بازارگرمی تبلیغ می کنند .وقتی می خواهیم خرید کنیم می گویند سودی
برایشان ندارد و تخفیف نمی دهند ،ولی وقتی حراج می کنند ،چطور راضی به ارائه
 70درصد تخفیف می شوند؟ معلوم است نظارت درستی از سوی سازمان تعزیرات و
سازمان های مربوطه روی قیمت ها وجود ندارد.
یک شهروند گرگانی

گردشگری

بندرترکمن میزبان یک میلیون گردشگر تابستانه بود
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
بندرترکمن گفت :تابستان امسال میزبان بیش از یک
میلیون نفر گردشگر از نقاط مختلف در این شهرستان
ساحلی و زیبا بودیم.
«محمد نصیری خلیلی» در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:
با هدف میزبانی مطلوب و افزایش ماندگاری مسافران
تابستانی در این شهرستا،ن برنامه های متنوعی اجرا
و امکانات اقامتگاهی در خانه های مســافر و مدارس
ساماندهی شده بود.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه گردشــگران
بســیار زیــاد کــه بــه ایــن شهرســتان وارد
می شــوند ،نیازمند وجود مراکز اقامتی همچون هتل
در بندرترکمن هستیم ،افزود :تابســتان امسال برای
اسکان و اقامت گردشگران با همکاری آموزش و پرورش
شهرستان  4مدرســه با ظرفیت  34کالس به این امر
اختصاص یافت.
خدمات دهی  10خانه مسافر

به گفته این مسئول ،همچنین  10خانه مسافر دارای
مجوز میزبان مســافرانی بودند که این شــهر را برای
گردش و بیتوته انتخاب کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه تعداد خانه های مسافر شهرستان

افزایش می یابد ،ادامه داد :با همکاری بخش خصوصی
در دهه مبارک فجر امسال ،هتل و مجتمع اقامتگاهی
در مجاورت بازارچه ســاحلی به بهره برداری می رسد
تا بخشی از مشکل اســکان و نبود هتل در شهرستان
برطرف شود.
نصیری خلیلی اظهار کرد :برپایی نمایشگاه های عرضه
صنایع دستی ،ساماندهی آالچیق ها و کمپینگ های
ســاحلی و بازرســی ویژه و دائمی از اصنــاف از دیگر
اقدامات برای رونق گردشــگری این شهر در تابستان
96بود.
وی افزود  :به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران،
جشنواره و نمایشگاه صنایع دستی در طول تابستان در
این شهرستان برگزارشــد و هنرمندانی از استان های
مازندران ،فــارس ،چهارمحال و بختیاری ،خراســان
شــمالی ،آذربایجان شــرقی وغربی و یــزد به همراه
هنرمندان گلســتانی و ترکمن به ارائــه آثار و صنایع
دســتی خود پرداختند که فروش مطلوب هنر دست
ها نشان دهنده اســتقبال خریداران و رضایت عرضه
کنندگان آثار هنری است.
راه اندازی بازارچه ساحلی ستاره ترکمن

به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و

نخستین کارگاه نقاشی با موضوع
«هنر عاشورایی» در کردکوی
برگزار شد
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گردشگری بندرترکمن ،در ساحل این بندر  2بازارچه
ســاحلی با حدود  400غرفه برای ارائه خدمات سفر و
صنایع دستی منطقه و کشور به مسافران و گردشگران
فعال است و از اواسط تابستان امسال نیز با بهره برداری
از بازارچه ساحلی ستاره ترکمن ،تعداد  80غرفه دیگر
به مجموعه این بازارچه ها افزوده شد.
وی همچنین از تالش برای جذب بیشــتر گردشگر و
افزایش ماندگاری آنان با همکاری دستگاه های دیگر
شهرستان خبر داد.

