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سن مینی بوس های
استان از  30سال گذشت
 70درصد جابهجایی مسافران درون شهری استان
با مینیبوسهای فرسوده و نا ایمن انجام میشود

تحصیل دانش آموزان مراوه تپه در کانکس /عکس :همشهری -عقیل مهقانی

رنج گلستان از کمبود فضای آموزشی
شهرها؛ بستر تحقق اقتصاد مقاومتی
غفور قاسم پور

کارشناس شهری

یادداشت

گام برداشــتن به ســوی اقتصاد مقاومتی درحوزۀ
شهری بســتر مناســبی برای هزينه كرد درست و
كاهش هزينههاســت .شهرها بســتر اصلی اجرای
اقتصاد مقاومتی به حساب میآيند و اين امر نيازمند پيشنيازهای دقيقی است
كهبايد اعضای شورای اســامی شهر و شــهرداری بر آنها اهتمام ويژه کنند.
بنابراين برای دســتيابی به اهداف پيش رو بايد عالوه بــر مديريت هزینهها در
شهرها به ســمت منابع درآمدهای پايدار گام برداشــت .یکی از عرصههایی که
میتوان در این زمینه بحث کرد ،شهرها هستند .شــهرها چه نسبتی با اقتصاد
مقاومتی دارند؟ مدیران شهری در این زمینه چگونه باید عمل میکنند؟ توسعه
پایدار شــهری میتواند همگام با الگوی اقتصاد مقاومتی باشد؟ شهرها در خط
مقدم امور مهم توســعه جهانی هســتند .چالشهایی چون بهداشت و سالمت
جهانی ،فقر ،نابرابری ،تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت ،شهرها را به موضوعاتی
جذاب تبدیل کرده است .پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال  2030بیش
از  60درصد مردم جهان شهرنشــین خواهند بود .در حالــی که در ابتدای قرن
بیســتم از هر  10نفر جمعیت جهان ،فقط یک نفر شهرنشــین بود .نکتۀ دیگر
اینکه 90درصد از این رشــد جمعیت در کشــورهای کمتر توسعه یافته اتفاق
میافتد که مشکالتی از جمله فقر ،بیکاری و حاشیهنشینی دارند .اکنون حدود
 800میلیون نفر از جمعیت جهان زاغهنشین هســتند و اینآمار تا  2050به 2
میلیارد نفر خواهد رسید .مديريت شهری ابزاری است که به کمک آن میتوان
توسعه پايدار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد .در چنين فرايندی
مديريت شهری به خصوص شهرداریها میتوانند به عنوان کارگزاران محلی به
بهبود مناسبات اجتماعی شــهروندان کمک کنند .بنابراين مديران شهری بايد
برای آگاهی عمومی و ايجاد و ارتقای هنجارهای شهرنشينی ،گسترش شهروند
مداری و آموزش شهروندان در زمینههای مختلف ،فعاليت فرهنگی کنند .اکنون
كه كشــور در برخی بخشها با مشــكالت اقتصادی فراوانی رو بهروست ،گام
برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری میتواند بستر مناسبی باشد
برای هزينه كرد صحيح و كاهش هزينههای شهری .با مديريت هزينهها از سوی
مديران شهری و هزينه كردن در بخش ضروری میتوان برای توسعه شهری گام
برداشت .کالبد شــکافی ضرورت مداخله و تاثيرگذاری مديران شهری در امور
فرهنگی و اجتماعی و چگونگی اجراي آن ،از کارهای مهمی است که بايد تحليل
و بررسی شود .شهروندان از مديران شهری و شهرداریها فقط رسيدگی به وضع
عمرانی ،کالبدی ،اقتصادی و خدماتی شــهر را انتظار ندارند .بلکه فراهم کردن
زمينه حمايت اجتماعی ،روابط شهروندی ،ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی،
فراهم کردن امنيت اجتماعی و روانی و نظاير اينها را خواستارند .مدیران شهری
برای اجرای اقتصاد مقاومتی در شــهرها باید راهکارهای کسب درآمد و تامین
مالی را پایدار کنند .به گونهای که در اثر تکانههای اقتصادی و سیاسی خارجی،
شهرها دچار رکود نشوند و بتوانند تحرک و نشاط داشته باشند .بنابراین بهنظر
میرسد تقارن و همپوشی تام و تمامی میان توسعه پایدار شهری در کشور و عمل
به اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
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مدیر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت که این صفحه2
رابخوانید

شهرستان با  150هزار تن تولیدات ساالنه دام و طیور،
رتبه نخست استان را در این حوزه دارد« .غالمعلی نورا» درنشست خبری
با رسانه ها ،اظهار کرد 350 :هزار راس دام سبک 78 ،هزار و  301راس دام
سنگین 178 ،واحد مرغداری گوشــتی 10 ،واحد تولید مرغ مادر ،مزارع
پرورش ماهی با ظرفیت  10هزار تن و یک واحد مرغ تخمگذار ازتوانمندی
های حوزه دام و طیور این شهرستان است.

 |4اجتماعی

اخبار
گلستان قهرمان مسابقات شیتوکای
کاراته کشور شد
تیم گلستان عنوان قهرمانی مسابقات شیتوکای کاراته کشور را کسب کرد .به گزارش
مهر ،بیست و هفتمین دوره مسابقات شیتوکای کاراته قهرمانی کشور شامگاه جمعه
به میزبانی علی آباد کتول با قهرمانی تیم گلستان به پایان رسید.
در این رقابتها تیم گلستان با کســب  ۱۹مدال طال ۲۲ ،مدال نقره و  ۴۰مدال برنز
در جایگاه نخست ایستاد ،البرز با کسب  8مدال طال 7 ،مدال نقره و  ۶مدال برنز دوم
شد و قم با کسب  7مدال طال 2 ،مدال نقره و  ۶مدال برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.
این رقابتها به منظور گرامیداشت اســتاد فقید «اکبر اکرامی» بنیانگذار شیتوکای
کاراته در ایران در ردههای ســنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،امیدها ،بزرگســاالن
و پیشکسوتان با حضور  ۷۵۰ورزشکار از  ۲۰استان کشــور به مدت  2روز در سالن
سرداران شهید علی آباد کتول برگزار شد.
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رونمایی از لوح ثبت ملی میراث
معنوی گویش گرگانی
سرپرست شهرداری گرگان گفت :گویش گرگانی امسال
به عنوان میراث معنوی ثبت ملی شده و طی هماهنگی با
اداره میراث فرهنگی و گردشگری ،در مراسم روز گرگان از لوح ثبت این میراث
رونمایی میشود« .مهدی باقری» درباره برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری
مراســم گرامیداشــت روز گرگان اظهار کرد :موضوعات و برنامههای هفته
فرهنگی گرگان تقریباً از گذشته در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان
براساس بولتنی که وجود داشت ،پیشبینی شده بود.

داستان روستايي
كه دوباره
زنده شد

صفحه8
رابخوانید

گلستان قهرمان مسابقات شیتوکای کاراته کشور شد
تیم گلستان عنوان قهرمانی مسابقات شــیتوکای کاراته کشور را کسب کرد.
بیست و هفتمین دوره مســابقات شــیتوکای کاراته قهرمانی کشور شامگاه
جمعه به میزبانی علی آباد کتول با قهرمانی تیم گلستان به پایان رسید.در این

قصههلن
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اقامتمسافراندرمدارس؛ رکودهتلداری
150هزارتن تولیدات ساالنه
دام وطیوردر گنبدکاووس

 |3زندگی

رقابتها تیم گلستان با کسب  ۱۹مدال طال ۲۲ ،مدال نقره همین صفحه
رابخوانید
و ۴۰مدال برنز در جایگاه نخست ایستاد ،البرز با کسب 8

مدال طال 7 ،مدال نقره و  ۶مدال برنز دوم شد و ...

 |6فرهنگ

منزل صدای کویر
ماندگار شد
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مسکن
طرح هادی در  ۴۱روستای
گنبدکاووس اجرا میشود
رئیــس بنیاد مســکن
گنبــدکاووس گفــت:
در سال جاری از محل
اعتبــارات تملــک و
دارایی ،در  ۴۱روستای
گنبــدکاووس با اعتبار
 ۱۷میلیارد تومان طرح
هادی اجرا میشود.
به گزارش تسنیم «ولی
اهلل رضایی» اظهار کرد :از تعداد  41روستای اجرای این طرح23 ،
روستا از طرحهای نیمهتمام گذشته است و  18روستا نیز شامل
پروژه جدید میشوند.
رئیس بنیاد مسکن گنبدکاووس افزود :در مجموع از ابتدای طرح
هادی در فاز نخست  50روســتا و در فاز دوم  10روستا در اجرای
طرح هادی قرار گرفتند.
رضایی در مورد بخش مسکن روستایی تاکید کرد :از ابتدای اجرای
این طرح تاکنون به  10هزارو  258واحد مســکونی تســهیالت
پرداخت شده که از این تعداد  2495واحد تکمیل شده و به پایان
رسیده و  763واحد نیز در حال ساخت است.
رئیس بنیاد مسکن گنبدکاووس افزود :این تسهیالت شامل مبالغ
 18و  20میلیون تومانی اســت که تسهیالت  18میلیون تومانی
برای واحدهایی است که درجا ساخته می شوند و تسهیالت 20
میلیون تومانی برای مناطق مرزی است.
وی درباره سنددار کردن اراضی اظهار کرد :با همکاری اداره ثبت و
اسناد گنبدکاووس در همه روستاهای دارای اصالحات تاکنون 18
هزارو  300جلد سند مالکیت صادر و به مردم تحویل شده است.
رئیس بنیاد مسکن گنبدکاووس گفت :در حوزه خدمات فنی ،از
سال  84تاکنون  41هزار و  910فقره پروانه ساختمان دارای آب
و برق صادر شد که در سال  95این تعداد به  6490فقره رسید.
رضایی درباره مسکن شهری تصریح کرد :در سنوات گذشته 352
واحد مسکونی شــهری احداث و تحویل شد و در سال جاری 60
واحد در حال ساخت و واگذاری به مردم منطقه است.
رئیس بنیاد مســکن گنبدکاووس درباره پروژههای هفته دولت
اظهار کرد 200 :واحد مســکن روســتایی با اعتبار  3میلیارد در
روستاهای حوزه شهرستان به بهرهبرداری رسید و در راستای طرح
هادی  1750متر طول با عرض متوسط  9متر که مجموع  15هزار
و  750مترمربع با اعتبار  771میلیون تومان اجرا شد.
وی افزود :با مشارکت دهیاری در روســتای زابلآباد 2500 ،متر
طول و عرض متوسط  6متر در مجموع  15هزار مترمربع با اعتبار
 375میلیون تومان طرح هادی اجرا شد.

01732266822

02123023914

 ۱۴۷کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد

پيامك شما را درباره
روزنامه گلستان م 
يخوانيم

جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف بیش از  ۱۴۷کیلوگرم مواد مخدر در راستای طرح عملیاتی مبارزه با موادمخدر در استان
خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «مسعود فروزاننیا» گفت :این طرح با بسیج همه امکانات و نیروهای پلیس مبارزه با
مواد مخدر به مدت  24ساعت برگزار شد .در این عملیات  3نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

سن مینی بوس های استان از  30سال گذشت
هزینه های ماهانه مینی بوس ها در کنار مبلغ باالی اقساط مینی بوس های جدید ،جرات تعویض آنها را از مالکان گرفته است
مهین نورافروز

گرگان-خبرنگار

مینیبوسهای بیرمق و فرســوده گلستان که در
حمل ونقل طول روز باالترین آمار تردد بین جادهای را به خود
اختصاص میدهند ،بیشتر از اینکه وسیلهای برای
جابه جایی مسافران بین شهری باشند ،به دغدغهای بزرگ برای
آنان تبدیل شدهاند.
نشستنهای طوالنی مدت روی صندلیهای چند بار تعمیر شده
و چرک ،پایین بودن ضریب ایمنی در جادهها ،ســر و صدای آزار
دهنده موتور و مشکالت سرمایی و گرمایی داخل کابین از مواردی
است که مسافران را تا رسیدن به مقصد مجبور به تحمل شرایط
سخت کرده است.
در چند سال اخیر بحثهای زیادی بر ســر تعویض و جایگزینی
مینیبوسهای فرسوده از سوی برخی مسئوالن متولی در گلستان
انجام شده است ،اما به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان،
اجرا شدن این طرح با حمایتهای تسهیالتی از رانندگان و مالکان
خودروها امکان پذیر است.
مینیبوسهایی بدون توان تردد

«مهدی میقانی» با بیان اینکه نزدیک به 70درصد مسافران بین
شــهری با مینیبوسها تردد میکنند ،به همشهری گفت :سن
مینیبوسهای موجود دراستان به باالی 30سال رسیده و دیگر
توان و امنیت تردد در جادهها را ندارند.
وی افزود :مستهلک بودن این خودروهای مسافربری بین شهری
موجب شده تا مسافران ،تردد با سواریها را به استفاده از این وسیله
نقلیه ترجیح دهند که موجب کاهش درآمد رانندگان مینیبوسها
شده است.
این مسئول ادامه داد :گلستان دارای 500دستگاه مینیبوس است
که رسیدگی به نوســازی این ناوگان پرتردد یکی از ضرورتهای
دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله حمل و نقل است.
وی اضافه کرد :برای جایگزینی مینیبوسهای فرسوده با مدلهای
جدید ،طرحی در قالب اعطای تســهیالت با بازپرداخت  5ساله و
پیش پرداخت 70درصدی قیمت خودرو به اجرا در آمده است که
البته تا کنون تعداد کمی از مالکان اقدام به جایگزینی کردهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان افزود :استفاده از ظرفیت
ناوگان جمعی بین شهری در استان بهجای سواریها و خودروهای
شخصی در کاهش میزان آلودگی ،خسارت به جادهها و باال رفتن
امنیت مسافران بسیار موثر است.

باال بودن میزان اقساط خودرو های جدید

تعداد زیادی از رانندگان مینیبوسها مالک آن نیستند

ثابت بودن نرخ کرایه ها و باال رفتن هزینه های بیمه

یکی دیگــر از مالــکان و راننــدگان مینیبوس با بیــان اینکه
افزایش کرایه سواریهای بین شــهری تمایلی برای جایگزینی
مینیبوسهای نگذاشته است ،به همشهری گفت :به دلیل حمایت
نکردن دســتگاههای مربوطه از طرح جایگزینــی برای پرداخت
ی گوی سبقت را در جابهجایی مسافر از
اقساط ،خودروهای سوار 
مینی بوس ربودهاند.
«ســید محمد رضا .ت» افزود :پیش پرداخت 70درصدی قیمت
خودرو در توان کدام مینیبوسدار گلستانی است که بتواند آن را

رئیس پارک ملی گلستان گفت :ماموران یگان حفاظت این پارک حین گشت و کنترل و پایش منطقه با 4نفر متخلف حفاری مواجه شدند که
سریع ًا در مورد دستگیری آنان اقدام شد« .سیدمحمد کوچک» به ایرنا گفت :پس از بررسی مشخص شد که دستگیر شدگان از اهالی منطقه
کالپوش استان سمنان بوده اند .متهمان به منظور تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضایی گالیکش معرفی شدند.

پرداخت کند؟ وی ادامه داد :هزینههای ماهانه مینیبوسها در کنار همزمان افزایش یابد.
این راننده افزود :تبصــره  13جایگزینی برای پرداخت  10درصد
پرداخت اقساط ،جرات تعویض را از مالکان گرفته است.
این راننده با بیان اینکه برخالف اتوبوسها ،مینیبوسها از ساز پیش پرداخت ،فقط شــامل حال اتوبوسها شــد و این در حالی
است که مالکان مینیبوسها که باالترین رقم
و کار مشخصی در استان برخودار نیستند،
جابه جایی مسافران درون شهری را بر عهده
گفت :اتوبوسها تحت نظرات شرکتهای
دارند ،از این طرح بازماندند.
مشــخص و واحدی فعالیــت میکنند و
یک راننده مینی بوس :تعداد زیادی
به گفته این مالک و راننــده مینیبوس ،رقم
رانندگان آنها نیز از پشتوانههای حمایتی
از مالــکان مینیبو سها تمایلی
بــاالی پرداخت اقســاط ،نرخ ســود بانکی،
برخودار هستند.
وی ،افزایش بیمهها را یکی دیگر از مشکالت برای جایگزینــی مینیبوسهای
بیمه و دیگر مخارج روزمــره انگیزهای برای
جایگزینی عنوان کرد و افزود :مبلغ نزدیک فرسوده ندارند و هنگام اعتراض جایگزینی مینیبوسهای جدید نگذاشــته
به  2میلیــون تومان بیمه بــرای پرداخت یا درخواســت راننــدگان برای است.
خسارت سوانح رانندگی و افزایش سالیانه جایگزینی مینی بوس ها ،به آنها ناایمنی وســایل تردد جمعی ،احتمال وقوع
آن در کنار پرداخت اقســاط وام  2میلیون جواب منفی میدهند
حوادث جاده ای را افزایش می دهد .بنابراین
به نظر می رسد اگر قرار باشد جاده های استان
تومانی تعویض خودروو نیز مخارج زندگی،
به درجه مطلوبــی از امنیت برســند ،یکی از اقــدام های انجام
انگیزه جایگزینی مینی بوس ها را از مالکان گرفته است.
این مالک مینی بوس ،افزایش نیافتــن کرایهها را عامل دیگری شده باید در راستای نوســازی و ایمن ســازی خودروها به ویژه
بر کاهش درآمد رانندگان مینیبوس عنــوان کرد و افزود :کرایه ناوگان مینی بوس رانی اســتان باشــد که بیش از  ۷۰درصد از
سواریهای بین شهری  2برابر کرایه مینیبوسهاست و اگر قرار ترددهای استان به ویژه مسیرهای روستایی را به خود اختصاص
داده است.
است طرح جایگزینی انجام شــود ،باید کرایههای مینیبوسها

در استان

افزایش بازرسیهای اداره کل استاندارد درگلستان
با پایان یافتن مهلتهای داده شده به برخی دستگاههای اجرایی ،مراکز آموزشی و تفریحی با متخلفان برخورد خواهد شد
مدیر کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی گلســتان با
بیان اینکه تعداد زیادی از آسانســورهای موجود در
دستگاههای اجرایی استان و بخش خصوصی ایمنی
ندارند ،به همشهری گفت :دستگاههای اداری اخطاریه
گرفته مکلف هستند ،تا پایان یافتن مهلت مقرر ،به رفع
نقص و دریافت تائیدیه اقدام کنند ،در غیر این صورت
پلمب خواهند شد.
«محمود فرمانی» افزود :در  2ســال اخیــر این اداره
کل به شدت بر بخشهای مختلف تولیدی ،صنعتی،
آموزشی و دســتگاههای اجرایی نظارت کرده است و
همین موضوع موجب شــد تا از مجموع  1000امتیاز
در نظر گرفته شده  999امتیاز را کسب کند و به عنوان
دستگاه اجرایی برتر در استان شناخته شود.
وی افزود :با توجه به اینکه موضوع استانداردســازی
با سالمت و ایمنی شهروندان ســر و کار دارد ،برخی
تخلفهای انجام شــده در حــوزه اســتاندارد قابل
چشمپوشی نیست.
فرمانی با بیان اینکه در حوزه تدوین برنامهها رشــد
 171درصدی داشتهایم ،گفت :اجرای  20برنامه جزو
تکالیف این دستگاه اجرایی بود که توانستیم آن را به
 34برنامه ارتقا دهیم.
مدیــر کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی اســتان
افزود :سال گذشته موفق شــدیم در زمینه سنجش
باســکولهای ثابت همکف  649آزمون و ســنجش
وسایل سبک  9531آزمون را به انجام برسانیم که 100

درصد این برنامه تحقق یافت.
وی ادامه داد :در بخش بازنگری اســتانداردها ،در 5
ماه ابتدای امسال  71مورد بازنگری انجام شده است.
فرمانی بازرسی از حوزههای فنی واحدهای تولیدی را
 310مورد عنوان کرد و افزود :در این زمینه  39درصد
برنامههای در نظر گرفته شده محقق شده و  601مورد
نمونه برداری نیز صورت گرفته است.
وی ،اجرای طرح طاها را یکی از مهمترین برنامههای
بازرسی حوزه اســتاندارد عنوان کرد و افزود :با شروع
فصل بازگشــایی مدارس ،راهاندازی نمایشــگاهها و
کنترل قیمت اجناس در بازار های اســتان مبتنی بر
بازرسی استاندار انجام خواهد شد.
این مســئول از تدویــن  5برنامه جدید در شــورای
استاندارد سازی استان ســخن گفت و افزود :اجرای
این  5برنامه در قالب آزمونهای شــیمیایی و فلزات،
آزمون بالنکیت در قند ،شیرین کنندههای مصنوعی،
اندازهگیری سرب در لوازم آرایشی و طرح اندازهگیری
ســموم در محصوالت کشــاورزی بر عهده استاندارد
گذارده شده است که به محض تامین اعتبار مورد نیاز
نظارتها اجرا خواهد شد.
فرمانی از بازرسی  81مورد بازرسی از آسانسور و وسایل
شهر بازی در اســتان خبر داد و گفت :تعداد زیادی از
شــهر بازیها اخطاریه دریافت کردهاند که در صورت
رفع نشــدن نواقص درمهلت مقرر ،نسبت به پلمب و
جریمه آنها اقدام خواهیم کرد.

وی بابیان اینکه از  154مهد کودک اســتان بازرسی
و بازدید انجام شــده اســت ،گفت :مهدهای کودک
اخطاریه گرفته موظف به رفع مشــکل تا موعد مقرر
اعالم شده هستند.
مدیر کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی استان ادامه
داد :در حوزه آمــوزش مدیران در  5ماه امســال 41
درصد برنامه ها با 2047نفر -ساعت آموزش و در حوزه
توانمند ســازی کارکنان  67درصــد برنامه با 1274
نفر -ساعت آموزش محقق شده است.
وی افزود :سال گذشــته  95مورد پروانه صادر شد که
 158درصد بیشتر از برنامههای محول شده است.

150هزارتن تولیدات ساالنه دام وطیوردر گنبدکاووس
مدیــر جهادکشــاورزی گنبدکاووس گفــت که این
شهرستان با  150هزار تن تولیدات ساالنه دام و طیور،
رتبه نخست استان را در این حوزه دارد.
به گزارش ایرنا «غالمعلی نورا» درنشســت خبری با
رســانه ها ،اظهار کرد 350 :هزار راس دام سبک78 ،
هزار و  301راس دام ســنگین 178 ،واحد مرغداری
گوشــتی 10 ،واحد تولید مرغ مادر ،مــزارع پرورش
ماهی با ظرفیت  10هزار تن و یک واحد مرغ تخمگذار
ازتوانمندی های حوزه دام و طیور این شهرستان است.
وی گفت :این ظرفیت در کنار  3265کلنی زنبور عسل
باعث شده که در ســال معادل  20درصد کل تولیدات
بخش دام و طیور استان در این شهرستان تولید شد.
نورا در ادامه با اشاره به  159هزار و  366هکتار اراضی
زراعی گنبدکاووس اضافه کرد :از این میزان  75هزارو
849هکتــار آبی و بقیه دیم اســت که به زیر کشــت
محصوالت پاییزه ،بهاره و تابستانه می رود.

وی اراضی زیرکشت پاییزه شهرستان در سال زراعی
 95-96را  147هــزارو  39هکتار اعالم کرد و افزود :از
این میزان کشت که عمده ترین آن گندم ،جو و کلزا بود
درمجموع  308هزارو  225تن محصول برداشت شد.
معاون ســازمان جهاد کشــاورزی گلســتان و مدیر
جهادکشــاورزی گنبدکاووس ،ســطح زیر کشــت
محصوالت بهاره و تابستانه این شهرستان از جمله پنبه،
سویا ،ذرت ،هندوانه و شــالی را  12هزارو  216هکتار
اعالم کرد و یادآور شد :پیش بینی برداشت از این اراضی
 144هزارو  700تن محصول بوده که تاکنون  61هزارو
 360تن آن برداشت شده است.
نورا همچنیــن از پرداخــت  60درصد بهــای گندم
کشــاورزان گنبدی خبر داد و گفت :درصورت تامین
منابع مالی ازســوی شــورای اقتصاد ،بقیه مطالبات
گندمکاران نیز به تدریج پرداخت می شود.
وی بااشــاره بــه کشــت  4302هکتــار شــالی در

گنبدکاووس درســال جاری افــزود :برخالف تصور
عمومی و مطالب منعکس شده ،کشت این میزان شالی
درمقایسه با سال قبل  100درصد کاهش دارد.
نورا بااشاره به سیاست دولت و وزارت جهادکشاورزی
برای جلوگیری از کشت شالی که نیاز آبی باالیی دارد،
اضافه کرد :جهادکشاورزی تنها می تواند با برنامههای
ترویجی و آموزشی نسبت به کاهش کشت شالی میان
کشــاورزان اقدام کند و متولی اصلی درجلوگیری از
کشت این محصول ،شرکت آب منطقه ای است.
وی همچنین توزیــع  28هزارو  575تــن انواع کود
شــیمیایی و  6هزار تن انواع بذر اصالح شده را از دیگر
اقدامات جهادکشــاورزی گنبدکاووس درسال زراعی
 95 - 96برشمرد و تصریح کرد :از ســال  92تا پایان
 95در مجمــوع  320میلیارد ریال تســهیالت برای
مکانیزاسیون و تامین ماشین آالت و ادوات کشاورزی
به زارعان شهرستان پرداخت شده است.
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آمار نشان میدهد ضریب اشغال هتلهای گلستان  ۱۵درصد کاهش یافته اما اسکان مسافر در مدارس با افزایش  ۱۶درصدی مواجه بوده است

پای اسکان دولتی در کفش هتلداری

عکس :همشهری

گلستان

اقامت مسافران در مدارس؛ رکود هتلداری

طبق ســند آمایش ســرزمینی که سال
گزارش گذشته به تصویب رسید محور تک قطبی
توسعه اســتان که تنها بر پایه کشاورزی
بود به  4محور کشاورزی ،گردشگری ،صنعت و تجارت و
صادرات خارجی تقسیم شد.
به گزارش مهر ،هرچند پیش از آن هم ســند توســعه
گردشگری استان به تصویب رسیده بود و کارشناسان
نقدهای زیادی به آن داشتند ،اما به نظر می رسید با قرار
گرفتن گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه
گلستان ،وضعیت هتلداری در این استان بهبود یابد و
گلستان از معبر گردشگری به مقصد آن تبدیل شود.
در شرایطی که مسئوالن میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری گلستان معتقدند در سالجاری با افزایش
چشمگیر گردشگران و مدت اقامت آنها در استان مواجه
بودند ،اما هتلداران از خالی بودن  ۴۵درصدی ضریب
اشغال هتل ها گالیه دارند.

میقانی با بیان اینکه توسعه یافتن جادههای استان نیازمند وسایل
نقلیه جدید است ،گفت :برخی مواقع وجود وسایل نقلیه مستهلک
و فرسوده از جمله مینیبوسها موجب ایجاد ترافیکهای جادهای
و درون شهری میشود که مشــکالت زیادی را برای رانندگان به
وجود آورده است.
وی ادامه داد :مینیبوسهای فرسوده بهجای فراهم آوردن آسایش
مسافران ،موجب خرابی جادهها و اتالف وقت مسافران شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل اســتان بــا تایید این مطلب که
پرداخت اقساط مینیبوسهای جایگزین ،عاملی برای کندی روند
اجرای طرح تعویض مینی بوس های فرســوده شده است ،گفت:
دست این نهاد برای کاهش پرداخت اقساط بسته است ،اما تمام
سعی خود را برای حمایت از مالکان مینیبوسها به منظور اجرای
این طرح به کار خواهیم بست.
یکی از رانندگان باســابقه مینیبوس در گلســتان با بیان اینکه
بسیاری از رانندگان مینیبوسهای گلستان مالک آنها نیستند،
به همشــهری گفت :تعداد زیادی از مالکان مینیبوسها تمایلی
برای جایگزینی مینیبوسهای فرسوده ندارند و هنگام اعتراض یا
درخواست رانندگان برای جایگزینی مینی بوس ها ،به آنها جواب
منفی میدهند.
«علی لکزایی» شــرایط رانندگــی با این مینیبوسهــا را برای
رانندگان طاقت فرســا عنوان کرد و افزود :خرابی بین جادهای و
جابه جا شدن مسافران با مینیبوسی دیگر و ضرر مالی ناشی از آن
توانی برای رانندگان باقی نگذاشته است.
لکزایی ادامه داد :پرداخت برخی هزینههای مینیبوس به عهده
راننده است که در پایان روز مبلغ کمی به عنوان دستمزد نصیب
وی میشود.

دستگیری  4حفار غیر مجاز در پارک ملی گلستان
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در همین شرایط نامناسب هتلداری در گلستان ،اسکان
مسافران و گردشگران در مدارس روند رو به رشد داشته
و رئیس جامعه هتلداران استان معتقد است که ضریب
خالی شده هتل ها با اماکن اسکان دولتی پُر می شود.
«بــاب اهلل تجری» اظهار کرد :ســال هاســت جامعه
هتلداران نه فقط در گلســتان بلکه در سراسر کشور با
مشکل اسکان مسافران در مراکز دولتی و به ویژه مدارس
دست و پنجه نرم می کنند.
خسارت های سنگینی به هتل های استان وارد شد

رئیس جامعه هتلداران گلســتان افــزود :در حالی که
هتلهای استان با رکود چشمگیر مسافر مواجه هستند
و ما تالش می کنیم از آنها و رونق دوباره خانه مسافرها
حمایت کنیم ،با حمایت های انجام شــده از اســکان
مســافران در مدارس و مراکز اقامتی دولتی هر ســال

خسارت های سنگینی به هتل های استان وارد می شود.
وی با بیان اینکه تابلوهای اسکان مسافران در مدارس
شهرهای مختلف استان بزرگتر از تابلوی هتل هاست
و جانمایی مناسب تری در شــهرهای گلستان دارند،
ادامه داد :هم اکنون  ۲۴هتل در اســتان پروانه فعالیت
دریافت کرده اند که  2باب از آنها هنوز در زمینه اقامتی
فعالیت ندارند.
تجری اضافه کرد :هم اکنون  ۲۲هتل اســتان با ۶۷۹
اتاق و  1941تخت آماده پذیرایی از مســافران هستند
که تعداد تخت ها تا  ۲۰درصد هم قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه هتل های گلستان از وضعیت مطلوبی از
نظر فضای کسب و کار برخوردار نیستند ،تصریح کرد :در
نوروز امسال (از یکم تا ششم فروردین ماه) ضریب اشغال
هتل های استان  ۵۵درصد بود.
این مسئول با یادآوری اینکه ضریب اشغال  ۵۵درصدی
به واسطه اسکان مناسب مسافران در  2یا  3هتل استان
رقم خورده است ،اظهار کرد :هتلداران گلستان با اعمال
تخفیف  ۵۰تا  ۷۰درصدی در نرخ مصوب تالش دارند در
این کار باقی بمانند.
گردشگران رغبتی به اسکان درخانه مسافرها ندارند

رئیس جامعه هتلداران اســتان بیان کرد :در شرایطی
که امســال ضریب اشــغال هتل های اســتان نسبت
به ســال گذشــته  ۱۵درصد کاهش یافته ،به واسطه
حمایتها ،وضعیت اسکان در مدارس استان بهبود یافته
و گردشگران حتی رغبتی به اسکان در خانه مسافرها
ندارند.
وی با بیــان اینکه قیمــت اقامت یک شــبه در خانه
مسافرهای استان به مراتب کمتر از اسکان در مدارس
است ،گفت :شاید نداشــتن اطالع از قیمت هتل ها و
خانه مسافرها باعث شده ،گردشگران فکر کنند قیمت
هتل بیشــتر از اسکان در مدارس اســت ،در حالی که
امکانات و تجهیزات هتل ها و خانه مســافرهای استان

مکث

رئیس اداره تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش گلستان در حالی از اسکان ساالنه  ۳۰۰هزار گردشگر در مدارس استان
خبر داد که کارشناسان معتقدند استفاده از ظرفیت دولتی به نام مدارس به گردشگری و رونق آن در گلستان کمکی نمیکند
و این حوزه بیش از پیش نیازمند انسجام بخشی فعاالن گردشگری و اقتصادی است .همچنین برنامه ریزی مناسب در جذب
و ماندگاری مسافر ضروری است.

با مدارس قابل مقایسه نیست.هرچند تجری ،حمایت
های مسئوالن را عامل اصلی بهبود شرایط اسکان دولتی
و در عین حال رکود صنعت هتلداری در استان می داند،
اما میان صحبت های خود به اطالع نداشتن مسافران از
قیمت ها هم اشاره کرد؛ موضوعی که بیش از پیش ضعف
و غفلت در اطالع رسانی و تبلیغات از یک سو و نداشتن
برنامه مشخص و مدون در جذب گردشگر از سوی دیگر
را به تصویر می کشد.
توسعه بومگردی

اما مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گلستان نه فقط اعتقادی به بی برنامه بودن گلستان در
این حوزه ندارد بلکه معتقد است با رایزنی ها و توافقات
انجام شده ،گلســتان تالش می کند به سمت توسعه
اقامت بوم گردی پیش رود.
«ابراهیم کریمی» گفت :هرچند توافقاتی بین مدیران
ارشــد آموزش و پرورش و میراث فرهنگی کشور برای
پایان دادن به اسکان مســافران در مدارس انجام شده،
اما ستاد خدمات سفر گلستان هم از این موضوع غفلت
نکرده و برای آن برنامه دارد.
وی افزود :طبق توافقات انجام شــده تا پایان سال ۹۷
مدارس گلســتان فقط برای اســکان فرهنگیان مورد
استفاده قرار می گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گلســتان ادامه داد :تالش داریم با همــکاری آموزش
و پرورش اســتان و انعقاد تفاهمنامه به سمت توسعه
بوم گردی حرکت کنیم.وی به جزئیات آن هم اشاره و
اضافه کرد :تالش داریم با همکاری آموزش و پرورش،
مدارس تعطیل روستاهای ییالقی و روستاهای هدف
گردشگری گلستان را برای اسکان مسافران و گردشگران
و توسعه اقامتگاه های بومگردی تجهیز کنیم.
تالش برای ماندگار کردن مسافر

کریمی با بیان اینکه بسیاری از مباحث از جمله استان
گردی و ...در تفاهمنامه منعقده بــا آموزش و پرورش
گلستان دیده شده ،تصریح کرد :تالش داریم از ظرفیت
 ۱۰۰هزار نفری اسکان مسافران و گردشگران در مدارس
برای ماندگاری مســافر ،معرفی بیش از پیش استان و
فروش محصوالت و سوغات گلستان و در نهایت توسعه

گوناگون

طرح کشوری خادم در گنبدکاووس اجرا میشود
رئیس جمعیت هالل احمر گنبدکاووس گفت :در طرح
کشوری خادم براســاس زمانبندی در مرحله پنجم
در استان گلستان قرار اســت آموزشهای کمکهای
اولیه با عنوان« خانواده آماده در برابر مخاطرات» را به
۳۰درصد برسانیم.
به گزارش تســنیم « اصغر نودهی» در نشست خبری
اظهار کرد :به علت مسافت طوالنی روستاهای مرزی
با مرکز شهر و نیاز منطقه به امداد و نجات ،پایگاه امداد
و نجات بین شهری سه راهی اینچه برون در سال 92
راه اندازی شد.
رئیس جمعیت هالل احمر گنبدکاووس افزود :با توجه
به ضرورت خدماتدهی به ایــن منطقه ،مرکز امداد و
پشــتیبانی در این منطقه کلنگزنی شد تا ظرف یک
سال به بهره برداری برسد.
نودهی یادآور شد :این مرکز در مساحت  300مترمربع
با هزینــه  300میلیون تومان به عنــوان نماد پدافند
غیرعامل احداث میشود.
رئیس جمعیت هالل احمر گنبــدکاووس تاکید کرد:
هدف اصلی این مرکز تامین وسایل لجستیک ،زنجیره

موادغذایی ،چادر و وسایل امدادرسانی خواهد بود.
وی گفت :پس از  2ســال پییریهای شــبانه روزی
توانستیم مجوز پایگاه امداد و نجات بین شهری ایمر،
واقع در جاده گنبدکاووس به آق قال را اخذ کنیم.
نودهی اظهار کرد :این جــاده در تصادفات آمار باالیی
دارد و در مدت  2ماه از اســتقرار موقت این پایگاه 12
مورد حادثه گزارش شــد که  11مصدوم و  2نفر فوتی
در این حوادث ثبت شده است.این مسئول تصریح کرد:
در طرح اوقات فرغت آموزشهای امدادی انجام گرفته
و  12دوره آموزش کمکهای اولیــه ویژه خواهران و
برادران نیز برگزار شــده اســت.رئیس جمعیت هالل
احمر گنبدکاووس تاکید کرد :در  6ماه امسال اردوهای
آموزشــی و طرح دادرس را بین  47مدرســه برگزار
کردهایم که تیم دادرســی برادران گنبــدکاووس ،به
عنوان نماینده استان به مرحله کشوری راه یافت و این
مسابقات  21تا  25شــهریور ماه در اردوگاه بندرانزلی
برگزار میشــود.نودهی اظهار کرد :سالن آمفی تئاتر
جمعیت هالل احمر گنبدکاووس ،یک سالن قدیمی
بود و امســال پس از چند ســال با اعتبار  60میلیون

تومان بهسازی و نوسازی شد که ظرفیت خوبی برای
اســتفاده به منظــور برگزاری همایشها و جلســات
ادارات شده اســت.وی گفت :در طرح کشوری خادم،
از مجموع 990خانوار سهیمه اعالمی استان ،براساس
زمانبندی در مرحله پنجم تاکنــون به  1073خانوار
مراجعه کردهایم و قرار است در افق  1400آموزشهای
کمکهای اولیــه به عنــوان خانواده آمــاده در برابر
مخاطرات را به  30درصد برسانیم.

ارتباط خواب دیدن با کاهش خطر ابتال به دمانس
یک مطالعه جدید نشــان میدهد افرادی که زیاد خواب
میبینند کمتر در معرض ابتال به زوال عقل قرار دارند.
به گــزارش ایســنا ،یــک پژوهش  12ســاله توســط
دانشــمندان ایاالتمتحده نشــان داد که خواب همراه
با حــرکات ســریع چشــم( )REMدر انســان با خطر
بیماری عصبی غیرقابــل درمان زوال عقــل یا دمانس
در ارتباط اســت .خواب همراه با حرکات ســریع چشم
()Rapid eye movement sleep: REM/REMS
یکی از مراحل خواب در پستانداران است که در آن بدن
در حالت خواب عمیق به ســر میبرد اما واکنش مغز در
حالت بیداری اســت .دادهها نشــان میدهد که به ازای

هر یک درصد کاهش در مدت زمان خــواب در ،REM
شانس فرد برای ابتال به دمانس  9درصد افزایش مییابد.
 REMمرحلهای در خواب است که دیدن رؤیا و افزایش
فعالیت مغز ،افزایش درجه حرارت بدن ،تنفس سریعتر و
نبض سریع تر در آن رخ میدهد .قبال مشخص شده است
که دمانس با اختالالت خواب مرتبط اســت ،اما محققان
نمیدانند که کدامیک علت ایجاد دیگری است.یک تیم
در دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون ،الگوهای خواب 321
شرکتکننده در سن  60سالگی را مورد مطالعه و بررسی
قرار دادند .محققان سپس آنها را به مدت  12سال تحت
نظارت خود قرار دادند تا احتمال خطر ابتال به دمانس را در

آنان تعیین کنند«.متیو پیس» اظهار کرد :مراحل مختلف
خواب به طــور متفاوتی بر ویژگیهــای کلیدی بیماری
آلزایمر تاثیــر میگذارند .وی افزود :یافتههای ما نشــان
میدهد که مکانیسمهای خواب  REMپیشبینیکننده
زوال عقل محسوب میشوند .در اوایل سال جاری ،پیس
و همکارانش دریافتند افرادی که به طور مداوم هر شــب
بیش از  9ساعت میخوابند ،نسبت به شرکتکنندگانی
که  9ساعت یا کمتر میخوابند ،پس از  10سال ،دو برابر
بیشتر در معرض خطر ابتال به زوال عقل قرار دارند .با توجه
به گزارش انجمن آلزایمر ،در افراد بیش از  65سال ،از هر
 14نفر یک نفر احتمال ابتال به این بیماری را دارد.

کمک گوگل به بیماران مبتال به افسردگی
گوگل تالشهای خود را برای کمک به کاربرانی که از افسردگی رنج میبرد ،تقویت
کرد.
به گزارش ایســنا ،گوگل در همــکاری با «اتحادیــه ملی در زمینــه بیماریهای
روانی»( ،)NAMIبه وسیله یک جستوجوی ساده ،به کاربران این امکان را میدهد تا
تعیین کنند که آیا از نظر بالینی افسرده هستند یا خیر.گوگل در تاریخ  23اوت ،یک
ویژگی جدید را معرفی کرد که به طور قابلتوجهی به کاربران این موتور جستوجو
کمک میکند تا میزان افسردگی خود را تعیین کنند .گوگل با همکاری  ،NAMIابزار
« Patient Health Questionnaire-9پرسشــنامه سالمت بیمار» را توسعه داد
که یک وسیله قابلاعتماد برای اندازهگیری شدت افسردگی در کاربران است و آن را

در اختیار کاربران در ایاالت متحده قرار داد.با تایپ کردن کلمات «افسردگی بالینی»
یک پنل اطالعاتی با اطالعات مربوط به این اختالل ،عالئم آن و همچنین درمانهای
ممکن ظاهر میشود.
در این پنل کاربران همچنین با کلیک روی «بررسی اینکه آیا شما از نظر بالینی افسرده
هستید» ،به ابزار جدید دسترسی پیدا خواهند کرد که به طور مستقیم کاربر را به آزمون
 PHQ-9هدایت میکند.
با همکاری بین گوگل و  NAMIامیدها برای ایجاد اطالعات و تستهایی که دسترسی
به آنها آسان است ،بیشتر میشود و افراد بیشتری از افسردگی خود مطلع میشوند و به
دنبال بهبود کیفیت زندگی خود خواهند بود.

صنعت گردشگری بهره ببریم.
در شرایطی که جامعه هتلداران اســتان ،اسکانهای
دولتی را بــه عنوان رقیب خود می داننــد ،اما ابراهیم
کریمی از تالش هــا و انعقاد تفاهمنامــه بین میراث
فرهنگی و آموزش و پرورش گلســتان برای توســعه
اقامتگاه های بوم گردی خبرداد؛ ماجرایی که نشــان
می دهد ،نوع نــگاه برنامه ریزان حوزه گردشــگری با
فعاالن این عرصه متفاوت است.
برنامههای آموزش و پرورش در راســتای اهداف
گردشگری

به ســراغ آموزش و پرورش رفتیم تا از برنامه های این
دستگاه در راستای اهداف گردشــگری مطلع شویم.
رئیــس اداره تعاون و رفــاه اداره کل آموزش و پرورش
گلستان گفت :نوروز امســال پذیرای  ۱۲۴هزار و ۱۷۹
نفر  -روز مسافر در  1541کالس درس بودیم.
«محمدعلی نوروزی» افزود :از ابتدای تابستان تا اوایل
شــهریور  ۲۲هزار و  ۵۵۴خانوار در مدارس گلســتان
اسکان یافته اند که نسبت به ســال گذشته در همین
مدت  ۱۶درصد رشد را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در این مــدت در مجموع  ۱۷۰هزار و
 ۵۱۲نفر  -روز در مدارس استان اسکان داده شده اند،
افزود :در تابستان امسال  ۹۴۶کالس ۱۱۹ ،مدرسه و ۱۸
پایگاه برای اسکان مســافران و گردشگران در گلستان
فعال هستند.
این مسئول با اشاره به اینکه نگاه آموزش و پرورش در
اسکان ،تکریم همکاران است ،ادامه داد :هر ارگانی تالش
می کند به کارکنان خود خدمات ارائه کند که در عین
حال ارزان هم باشد.
رئیــس اداره تعاون و رفــاه اداره کل آموزش و پرورش
گلســتان با یادآوری اینکه آموزش و پرورش گلستان
ساالنه پذیرای  ۳۰۰هزار گردشگر است ،اضافه کرد :اگر
آموزش و پرورش به ارائه خدمات به همکاران فرهنگی
پایان دهد ،چنین ظرفیت رفاهی و هتلینگ در استان
وجود ندارد .پس تا فراهم شــدن این شــرایط اسکان
فرهنگیان ضروری است.
رقیب میراث فرهنگی نیستیم

رئیــس اداره تعاون و رفــاه اداره کل آموزش و پرورش

از آخر سال  ۹۷مدارس فقط برای اسکان فرهنگیان مورد استفاده قرار می گیرد

گلستان با بیان این که به نظر می رسد میراث فرهنگی
باید نگاهش را نسبت به اسکان مسافر در مدارس تغییر
دهد ،معتقد اســت که آموزش و پرورش رقیب میراث
فرهنگی نیســت ،بلکه با ارائه خدمــات ارزان تالش
می کند مسافرت بیشتری انجام شود.
نوروزی اظهار کرد :به ستاد خدمات سفر استان پیشنهاد
دادیم در کنار ســتادهای اســکان ،غرفه های فروش
محصوالت صنایع دستی و سوغات گلستان و همچنین
معرفی امکانات گردشگری استان را فعال کنیم و حتی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری گلستان :تالش داریم از ظرفیت
 ۱۰۰هزار نفری اسکان مسافران و گردشگران
در مدارس برای ماندگاری مسافر ،معرفی بیش
از پیش استان و فروش محصوالت و سوغات
گلستان و در نهایت توسعه صنعت گردشگری
بهره ببریم

حاضر به همکاری در این حوزه هستیم.
وی تاکید کرد :هدف ما در آموزش و پرورش گلســتان
درآمدزایی و فعالیت اقتصادی نیست ،بلکه تکریم و توجه
و ارائه خدمات به همکاران فرهنگی است.
این مســئول با یــادآوری اینکه گلســتان ،اســتان
گردشگرپذیری است و باید زیرساخت های این حوزه
تقویت شود ،بیان کرد :درآمد آموزش و پرورش گلستان،
سال گذشته در این حوزه (اســکان فرهنگیان) ۸۵۰
میلیون تومان بوده و پیش بینی می کنیم امسال با ۱۰
درصد افزایش به یک میلیارد تومان برسد.
نوروزی متذکر شــد :به اعتقاد ما هنوز کمبودهایی در
اســکان همکاران فرهنگی در اســتان وجود دارد و ما
امکانات کافی برای پذیرش بیشتر نداریم.
وی اظهار کرد :آموزش و پرورش می تواند به ماندگاری
مســافر و جذب بیش از پیش گردشگران و همچنین
معرفی جاذبه های اســتان کمک کند .حتی ظرفیت
راه اندازی مــوزه آموزش و پرورش ،مدرســه موزه در
مدرسه ایرانشهر گرگان و ساختمان آموزش و پرورش
بندرترکمن (متعلق به دوره پهلوی) وجود دارد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

یکشنبه  12شــهریور 1396سال بيســت و پنجم شماره7189

www.ostani.hamshahrilinks.org

امروز :اذان ظهر 12: 52غروب خورشید 19: 18اذان مغرب 19: 36فردا :اذان صبح 4: 57طلوع آفتاب6: 26

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
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)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

رنج گلستان از کمبود فضای آموزشی
با وجود برخورداری استان از 11هزارو 700کالس درس دولتی در مدارس ،گلستان همچنان با کمبود فضای آموزشی و مدارس تخریبی مواجه است
آیسودا حقی

گرگان-خبرنگار
آموزش

سال تحصیلی جدید تا کمتر از چند هفته دیگر
آغاز میشــود و پیشبینیها نشان میدهد که
امسال  325هزار دانشآموز راهی مدارس استان

می شوند.
این در حالی است که به رغم بهســازی و ساخت مدارس تازه
تاسیس ،گلســتان همچنان با کمبود فضای آموزشی و وجود
ک خیران مدرسه ساز و بنیاد
مدارس تخریبی روبه روست .کم 
برکت هم نتوانسته ،شادی تحصیل در مدارس نوساز را برای
همه دانش آموزان گلستانی به ارمغان بیاورد.
بر اســاس آمار اکنون  11هزار و  700کالس درس دولتی در
قالب  2153مدرسه در استان وجود دارد که به گفته مدیرکل
نوســازی و تجهیز مدارس اســتان ،این تعداد کالس درس
جوابگوی رفع نیازهای تحصیلی دانش آموزان و کادر آموزشی
نیست.
بهرهبرداری از  136کالس درس جدید

«عماد مخدومی» با بیان اینکه  25درصد مدارس فعلی استان
اســتحکام الزم برای تحصیل را ندارند ،به همشهری گفت :به
غیر از مدارس تخریبی ،مدارس نیمه تخربیی نیز نیاز به مقاوم
سازی دارند.
وی افزود :در سالهای اخیر منابع تخصیص داده شده و کمک
خیران مدرسه ســاز نتوانســته نیازهای تحصیلی بسیاری از
دانشآموزان گلستانی را برآورده کند.
این مســئول در ادامه از افتتاح  13مدرسه در سال تحصیلی
جدید خبر داد و افزود :با توجه به افزایش دانشآموزان ابتدایی
در ســال جاری  136کالس درس به مجمــوع  6710کالس
ابتدایی اضافه خواهد شد.
مخدومی از اعتبار  10میلیارد تومانی به منظور ساخت مدارس
ســخن گفت و افزود :این رقم برای ســاخت  13مدرسه تازه
تاسیس با  78کالس درس و در زیربنایی به متراژ  8324متر

هوشمندسازی مدارس نیازمند کمک خیران

توجه به خواسته های دانش آموزان مناطق محروم

«محمد رضا وطنی» مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه هوشمندسازی مدارس از برنامههای اولویتدار و به تعویق افتاده این نهاد
آموزشی است ،گفت :همکاری والدین و دستگاههای اجرایی و خیران نقش مهمی در اجرا شدن این طرح دارد و فقط تعداد کمی از مدارس
استان در بخش غیرانتفاعی موفق به هوشمندسازی شدهاند.

[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

طريق شماره  021-88932308یا  01732328915از ساعت  8تا  14تماس بگيريد].

G o l e s t a n @ h a m s h a h r i . o r g

خیابان فراغی شهر کالله با جوی های آب پر از گنداب و لجن ،محاصره شده است.
بوی آزار دهنده و آلودگی ناشی از انبوه زباله و فاضالب در این جوی ها نه فقط
تردد در خیابان بلکه سکونت در این محل را هم دشوار کرده است .لطفاً مسئوالن
شهری پیگیری کنند.
حمیدزاده از کالله
نصب تابلوهای راهنمای معابر

نشانی دادن در روستای نصرآباد کمی دشوار است .امیدواریم نهادهای مربوطه
با نصب تابلوهای راهنما و تعیین اسامی معابر این مشکل را رفع کنند .اگر اهل
این روستا باشی که هیچ ،اما اگر غریبه باشی به سختی می توانی نشانی منزل
مورد نظر را پیدا کنی.
یکی از اهالی نصرآباد

مدرسه استیجاری نداریم

در ادامه رئیس آموزش و پرورش گنبد کاووس ،به عنوان دومین

صدای همشهري

آلودگی جوی های آب در کالله

مربع هزینه شده اســت .وی افزود :به منظور استانداردسازی
مدارس مبلغ  6میلیارد تومان برای ساخت  868کالس درس و
 80هزار مترمربع آسفالت ریزی هزینه شده است.
این مســئول ،رســیدگی به وضعیــت مناطق محــروم را از
اولویتهای اســتان عنوان کرد و افزود :در  3سال اخیر توجه
ویژهای به دانشآمــوزان این مناطق انجــام گرفته و  5طرح
مدرســه شــبانهروزی بزرگ برای تحصیل دانشآموزان این
محروم و عشایر اجرا شده است.
وی از تخصیص 70درصدی اعتبارات به بخش مدرسهسازی
خبــر داد و گفت :به علت اضافه شــدن مــدارس تخریبی به
جمع مدارس قبلی ،اعتبار تخصیص داده شده جوابگوی رفع
مشکالت حوزه آموزشی استان نیست.
مدیرکل آموزش و پروزش استان با بیان اینکه گلستان دارای
مدارس استیجاری نیست ،به همشهری گفت :اگر چه مشکل
کمبود فضای آموزشی داریم ،اما جزو چند استان برتر در زمینه
استیجاری نبودن فضایهای آموزشی هستیم.
«محمد رضا وطنی» افزود :مدارس استان در تملک آموزش و
پرورش هستند ،اما هنوز نتواستهایم در امر بهسازی همه این
مدارس موفق عمل کنیم.
وی ،افزایش کمک خیران را یکی از راههای برون رفت از معضل
مدارس تحریبی عنوان کرد و افزود :ضروری است تا برنامههای
جدیدی برای جذب بیشترکمک خیران و افزایش تعداد این
افراد در امر مدرسهسازی به اجر درآید ،چرا که بدون کمک این
افراد ،امکان ساخت همین تعداد مدرسه در استان ممکن نبود.
وطنی ادامه داد :نزدیک بــه  99درصد منابــع اعتباری این
نهاد برای کارکنان شــاغل در آن هزینه میشود ،اما به دنبال
افزایش  5برابری سرانه مدارس با توجه به اختیارات مالی که به
استان ها اعطا خواهد شد ،هستیم.

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

برخورد با تبلیغات دیواری غیرمجاز

یکی از شــیوه های رایج تبلیغات در گرگان نصب برچســب روی در منازل و
دیوارهاست .این برچسب ها را به گونه ای می چسبانند که دیگر قابل پاک کردن
نیست .چرا نظارتی بر این موضوع نمی شود؟ در واقع بسیاری مواقع که دیواری
رنگ آمیزی و تمیز شــده و باعث زیبایی بصری یک محله می شــود بالفاصله
نصاب های این آگهی ها آن را با تبلیغات خود زشت می کنند.
کیانی از گرگان

عکس :همشهری

شهر پر جمعت اســتان بابیان اینکه بسیاری از مدارس شرق
اســتان همچنان مورد بیمهری قرار می گیرند به همشهری
گفت :اقدمات انجام شــده نتوانسته خواســته های آموزشی
دانشآموزان محروم این مناطق را بر آورده کند.
«فرج اهلل رزاقــی» افزود :مدارس روســتاهای گنبد در حال
تخریب هستند و برخی اعتبارهای در نظر گرفته شده در سال
تحصیلی گذشته هنوز تخصیص داده نشده است.
وی افزود :اکنون  93درصد مدارس این شهرســتان دونوبته
هســتند و این در حالی است که برای ســال تحصیلی جدید
نزدیــک بــه  1700دانشآموز پایــه اول ابتدایــی به جمع
دانشآموزان گنبد اضافه خواهند شد.
رزاقی در ادامه از کمبود فضای آموزشی در 30مدرسه ابتدایی
خبر داد و گفت :بــرای رفع کمبود این تعــداد کالس درس،
چارهای جز استفاده از کالسهای کانکسی نیست.
وی افزود :با توجه به مشکالت مالی آموزش و پرورش ،ساخت

 9کانکس گفته شــده ،نیازمند کمک خیران و دستگاههای
اجرایی است.
با گذشت  11سال از شروع طرح بازسازی و مقاوم سازی مدارس
تخریبی ،همچنان بسیاری از دانشآموزان گلستانی در مدارس
تخریبی و نیمه تخریبی با تجهیزات و فضای نامناسب آموزشی
تحصیل میکنند و با وجود ساخت مدارس جدید در چند سال
اخیر ،تحصیل زیر ســقفهای فرسوده وکالس های کانکسی
سهم آنان از آموزش است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان :در سالهای
اخیر منابــع تخصیص داده شــده و کمک خیران
مدرسه ساز نتوانسته نیازهای تحصیلی بسیاری از
دانشآموزان گلستانی را برآورده کند

بهزیستی
راه اندازی  3مرکز مشاوره روانشناختی
جدید در گنبدکاووس
 3مرکز مشاوره روانشناختی و اختالالت روانی و تربیتی ،از سوی بخش خصوصی
زیر نظر سازمان بهزیســتی درشــهر گنبدکاووس باحضور فرماندار ویژه این
شهرستان راه اندازی شــد.به گزارش ایرنا ،رئیس اداره بهزیستی گنبدکاووس
گفت :با افتتاح این  3مرکز ،تعداد مراکز مشاوره روانشناختی و اختالالت روانی و
تربیتی این شهرستان به  12مرکزافزایش یافت«.محمدرضا شهمرادی» گفت:
برای این  3مرکز در مجموع یک میلیارد ریال هزینه شده است .مراکز مشاوره
روانشناختی و اختالالت روانی در  2بخش تخصصی و عمومی به جامعه هدف و
خانواده ها در حوزه های تحصیلی ،ازدواج ،رفتارهای کودکان و نوجوانان و تربیت
فرزند خدمات ارائه می دهند.

دریچه
رونمایی از لوح ثبت ملی میراث معنوی
گویش گرگانی
سرپرست شهرداری گرگان گفت :گویش گرگانی امسال به عنوان میراث معنوی
ثبت ملی شده و طی هماهنگی با اداره میراث فرهنگی و گردشگری ،در مراسم روز
گرگان از لوح ثبت این میراث رونمایی میشود.به گزارش تسنیم «مهدی باقری»
درباره برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری مراسم گرامیداشت روز گرگان اظهار
کرد :موضوعات و برنامههای هفته فرهنگی گرگان تقریباً از گذشته در سازمان
فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان براساس بولتنی که وجود داشت ،پیشبینی
شده بود.وی افزود :چون برگزاری مراسم روز گرگان در  20شهریور ماه همزمان
با آغاز سرپرستی من در شهرداری است ،جلسه مشترکی با اعضای شورای شهر
پنجمین دوره برگزار و موضوعات را بررسی خواهیم کرد.باقری بیان کرد :براساس
جمعبندی که انجام دادهایم ،کلیت چگونگی برگزاری مراسم ،تأیید شده و تنها
تغییراتی کوچک با توجه به شرایط خاصی که شهر گرگان دارد،صورت گرفته
است.وی ادامه داد :مکان برگزاری این مراسم هنوز قطعی نیست ،چون شورای
تأمین باید آن را تأیید کند و در صورت تأییــد به احتمال فراوان مخل برگزاری
مراسم روز گرگان در محله سبزه مشــهد خواهد بود .امسال مراسم باشکوهی
خواهیم داشت و از نخبگان ،فرهیختگان و مردم دعوت میکنیم که در آن شرکت
کنند.این مسئول با اشاره به برنامه های دهه امامت و والیت گفت :در این دهه نیز
مراسم ویژهای در خانههای فرهنگ شهر خواهیم داشت .آذین بندی و نورافشانی
شهر نیز در این ایام انجام می شود.سرپرست شهرداری گرگان درباره روند اجرای
پروژههای عمرانی ،ضمن قدردانی از زحمات «حسین صادقلو » شهردار سابق
گفت :در شــرایط موجود همه پروژهها و اقدامات عمرانی مانند گذشــته انجام
میشود و هیچ تغییری در آنها ایجاد نخواهد شد .در این  3ماه امیدواریم مشکلی
در روند اجرای پروژههای عمرانی پیش نیاید.وی درباره برنامه اش در مورد اعالم
نامزدی برای سمت شهرداری گرگان و تدوین برنامههایش افزود :هنوز تصمیمی
برای این موضوع نگرفتهام ،با این حال برای ارائه برنامههای خود برای عهده داری
تصدی شهرداری گرگان آمادگی دارم.

استقبال از دارنده مدال برنز قایقرانی جهان
دارنده مدال برنز رقابتهای قایقرانی قهرمانی جهان با ورودش به گرگان مورد استقبال
گلستانیها قرار گرفت.به گزارش مهر «عادل مجللی» قایقران گلستانی که موفق به
کسب مقام سوم رقابتهای قایقرانی قهرمانی جهان شد با ورودش به فرودگاه گرگان
مورد استقبال مسئوالن و مردم استان قرار گرفت.وی در مسابقات قایقرانی آبهای
آرام قهرمانی جهان در جمهوری چک در رقابــت فینال  Aکانوی تک نفره  ۲۰۰متر
موفق به کسب مدال برنز شد تا نخســتین مدال جهانی تاریخ قایقرانی کشورمان را
کســب کند.مجللی در فینال  Aکانوی تک نفره  ۲۰۰متر در رقابت با ورزشکارانی از
اسپانیا ،قزاقستان ،مجارستان ،روسیه ،گرجستان ،بالروس ،لیتوانی و لهستان ،موفق
به کسب مقام سوم و مدال برنز شد.این قایقران گلستانی در مرحله مقدماتی با کسب
مقام نخســت به طور مســتقیم به رقابت فینال راه پیدا کرده بود.عادل مجللی اهل
بندرترکمن و یکی از پر افتخارترین قایقرانان کشــورمان است که در المپیک ۲۰۱۶
ریو حضور داشت .همچنین وی سال  ۲۰۱۴در بازیهای آسیایی اینچئون موفق به
کسب مدال برنز شد.
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