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خبر
جشنوارهموسیقیگلستان
با حضور بیش از  ۳۰گروه بومی
به کار خود پایان داد

رمضان یازرلو در حاشیه اختتامیه جشنواره
موسیقی آوای فجر گلستان در گفتگو با مهر
اظهار کرد :به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب
اسامی امس��ال چهارمین جشنواره موسیقی
آوای فجر گلس��تان فعالیت خ��ود را از (۱۱
اسفند) در گرگان آغاز کرد.وی با اشاره به اینکه
در این مدت دو پارت اجرا داش��تیم ،افزود :در
این مدت بیش از ۳۰گروه موسیقی بومی استان
گلستان با گرایشهای مختلف اجرا داشتند که
استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفت.
معاون هنری اداره کل فرهنگ ارش��اد اسامی
گلستان از کمبود بلیت در زمان اجرای موسیقی
خبر داد و گفت :با استقبال خوبی که از سوی
م��ردم صورت گرفت ما ش��اهد کمبود بلیت
در این دوره از جش��نواره بودیم.وی تصریح
کرد :در زمان اجرا تعدادی از بلیت ها تحویل
گروهای شرکت کننده شد تا بتوانند از فروش
آن بهرهمند شوند و تعدادی هم از همه سانس
ها در سایت ایران کنسرت قرار داده شد .یازرلو
اظهار کرد :برای نخستین بار همزمان با اختتامیه
این جشنواره نمایشگاه عکس موسیقی خاطره
با  ۴۰تابلو ماندگار و تاریخ موس��یقی اس��تان
گلس��تان به نمایش گذاشته ش��د.وی افزود:
رونمایی از هش��ت کتاب در حوزه موسیقی
ب��ا حضور مؤلفین از دیگر برنامههایی بود که
در اختتامیه این جش��نواره برگزار شد.معاون
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی
اس��تان گلس��تان گفت :در اجرای برنامههای
امسال شاهد حضور دو گروه مهمان همچون
آقایان یزدانی و حاجیلی از هنرمندان ملی حوزه
موس��یقی بودیم.وی اف��زود :در اختتامیه این
مراسم شاهد حضور سه گروه موسیقی اصیل و
بومی استان همچون گروه للوا از غرب استان،
موسیقی ترکهای غزل باش از شرق استان و
موسیقیکتولیبودیم.
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گردهمایی مدیران غذا
و دارو برگزار شد

گردهمای��ی معاونی��ن و مدیران غ��ذا و دارو
کان منطقه یک کشوری به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی گلس��تان در گرگان برگزار شد
به گزارش مهر ،گردهمایی معاونین و مدیران
غذا و دارو کان منطقه یک کش��وری شامگاه
شنبه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
در گرگان برگزار شد .محمدرضا شیران ،معاون
غذا و دارو استان مازندران اظهار کرد :این برنامه
بهمنظور بررسی و رسیدگی مسائل و مشکات
مشترک در بین دانشگاههای قطب شمال که به
منطقه یک معروف هستند برگزار شد .معاون
غذا و دارو اس��تان مازندران گفت :برای اینکه
بخش سامت در استانهای همجوار ارتقا داده
شود آییننامه و بخشنامههایی در این جلسه
تدوین شد تا بتواند در جهت رفع مشکات
مش��ترک گام بردارد.وی افزود :در حل مسائل
کش��وری نقطه نظرات چند دانشگاه در قالب
دانش��گاههای قطب به وزارت خانه منعکس
میش��ود که با انج��ام ای��ن کار وزارت خانه
بهص��ورت تکتک با دانش��گاههای مختلف
مکاتبه نخواهد کرد.شیران خاطرنشان کرد :امید
است با برگزاری اینگونه برنامهها شاهد ارتقا
سامت در جامعه خود باشیم.
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 12نشریه و پایگاه خبری
در گلستان مجوز انتشار گرفتند
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کاهشاعتبارات فرهنگیگلستان

خبر
گنبدکاووس به  1۳۰نیرو
در بخش درمان نیاز دارد
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پیکارنابرابرسیمهای
برق و شاخهها
سالیان مدیدی است که بین سیمهای برق و شاخههای
درختان نبردی نابرابر وجود دارد و باید متولیان چارهای
بیندیشند تا درخت این موجود با ارزش قربانی ارههای
برقی نشود .به گزارش مهر ،شاید همه ما شعر دو کاج با
مطلع در کنار خطوط سیم پیام را از دوران ابتدایی به خاطر
داشته باشیم ،شعری که در کنار هنرآفرینی محمدجواد
محبت ،هشداری بود که برای این دو همنشین باید راه
حل منطقی اندیشید.در خیابان که قدم میزنی شهر پر
است از درختان بیشمار که در اثر هرسهای غیراصولی
به اشکال ناهمگون درآمدهاند و این خود بای جان آنها
است.چرا باید این مادر دلسوز شهر که عاوه بر تأمین
غذا،بهحفظگونههایجانوری،زیباییمحیط،جلوگیری
از بیابانزای��ی و غیره کمک میکند را نابود کرد؟قوانین
زیادی وجود دارد که این موجود زیبا را پاس��داری کند؛
اما متأسفانه در برخی نقاط دیده شده که انسانها جفای
بزرگ��ی در حق درختان میکنن��د و عمدا ً باعث از بین
بردن و آسیب رس��اندن به این موهبت الهی میشوند.
دستگاههای متولی شاخههای کوچک و بزرگ درختان را
به بهانه رفع خطر ،هرس میکنند و چهره درخت به مرور
زمان دستخوش تغییراتی میشود و دیگر آن حس خوب
را القا نمیکند .یک کارش��ناس محیط زیست در مورد
نقش و اهمیت درخت گفت :یکی از مهمترین عوامل
سنجش توسعه در کشورهای مختلف نتایج ...

محل های برگزاری چهارشنبه سوری و شادی مردم مشخص شود
1

4

هدف طرح کتابخانه گردی
انس بیشتر مردم با کتاب است

فرمان��ده انتظامي گلس��تان گف��ت :تبعات ک��م کاری
دس��تگاهها در حوزه نظم و امنیت ملموس میش��ود .به
گزارش فارس ،علیاکبر جاویدان در چهارمین همایش
تجلیل از رابطان سازمانهای دولتی ،معتمدین محات
و خیرین امنیتس��از اظهار کرد :امنیت بااترین نعمتی
است که خداوند به بشر اعطا کرده است .وی ادامه داد:
امنیت در س��طوح مختلف وجود دارد و اقشار مختلف
در تولید امنیت موثر هس��تند و همه ما باید در راستای
تولید و گسترش امنیت احساس مسوولیت کنیم .فرمانده
انتظامی گلس��تان تصریح کرد :همه دستگاهها در حوزه
تولی��د امنیت نقشآفرین هس��تند و برای مث��ال اگر ما
در حوزههای اقتصادی مش��کلی نداش��ته باشیم ،وقوع
س��رقت اتف��اق نخواهد افتاد و مش��کلی در این عرصه
نخواهیم داش��ت .جاویدان بیان کرد :اگر مس��ووان در
حوزه سیاس��ی ،فرهنگی و اجتماعی مس��ائل را درست

محل های برگزاری چهارشنبه سوری
و شادی مردم مشخص شود

معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس بر لزوم
راه اندازی دانشکده آموزش عالی سامت در این شهرستان
به عنوان مطالبه مردم شرق گلستان ازسوی مسئوان دانشگاه
علوم پزشکی این استان تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،عبدالقدیر
کریمی در آخرین جلسه کارگروه سامت و امنیت غذایی
گنبدکاووس در سال جاری گفت :راه اندازی این دانشکده
دس��تور وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی است
و دانش��گاه علوم پزشکی گلس��تان باید در این خصوص
همکاری داش��ته باش��د.وی ،خدمت بدون منت به مردم و
پاس��خ به مطالبات آنان را وظیفه ذاتی مس��ئوان دانست و
اف��زود :گنبدکاووس محور ارائه خدمات درمانی به ش��رق
گلستان است و راه اندازی دانشکده سامت باهدف آموزش
و تامین نیروهای مورد نیاز مراکز درمانی منطقه به پرستار و
تکنسین اتاق عمل صورت می گیرد .کریمی اضافه کرد :برای
راه اندازی این دانشکده در دانشگاه آزاد اسامی گنبدکاووس

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاله گفت:
ط��رح کتابخانه گردی ب��ه منظور انس بیش��تر مردم و
مسئوان با کتاب و کتابخانه ،همزمان با سالروز تاسیس
نهاد کتابخانه های عمومی کشور به اجرا درآمده است.
به گزارش ایرنا ،علیرضا مجاه��دی راد در آیین اجرای
روز کتابخانه گردی و بزرگداشت چهاردهمین سالگرد
تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود :هدف
از اجرای طرح این است که مردم و مسئوان از نزدیک
با این مکان فرهنگی و نقش آفرینش های آن در عرصه

های مختلف آشنا شوند .وی با بیان اینکه در سطح کشور
 ۴6۷کتابخانه عمومی برای اجرای طرح کتابخانه گردی
انتخاب شده اند ،افزود :کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع)
کاله نیز به عنوان یکی از  ۱۴کتابخانه عمومی منتخب
گلستان و در زمره مجریان طرح کتابخانه گردی معرفی
ش��ده است .رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
کاله اظهار کرد :بازشناسی جایگاه کتاب و کتابخوانی به
ویژه بین مربیان ،نخبگان ،مدیران و تصمیم سازان از دیگر
اهداف اجرای طرح کتابخانه گردی است.مجاهدی راد با

اشاره به رسالت کتابخانه های عمومی در ارتقای فرهنگ
عمومی جامعه ،اظهار کرد :کتاب در ارتقا و انتقال ارزش
های دینی و فرهنگی نقش اساسی دارد .وی اعام کرد :در
شهرستان کاله سه کتابخانه عمومی با  8۷۴مترمربع فضا،
دو هزارعضو و ۳6هزار و  ۲۵6نسخه کتاب فعالیت دارند.
مجاهدی راد ادامه داد :از محل نیم درصد درآمد شهرداری
ها که به کتابخانه های عمومی اختصاص دارد ،در س��ال
جاری ش��هرداری کاله  ۲۰۰میلیون ریال و ش��هرداری
شهرفراغی ۴۰میلیون ریال پرداخت کردهاند.

مدیریت کنیم مش��کات مدنی
و اجتماع��ی و ناهنجاریه��ای
اخاقی پیش نمیآید .وی اضافه
کرد :هر جایی ما کم کارکردی یا
بد کارکردی داشته باشیم ،تبعات
آن در ح��وزه امینیت��ی و انتظامی
مش��اهده می شود و به طور قطع
اگ��ر موضوع��ات را به صورت اجتماعی و مش��ارکت
دس��تگاهها حل کنیم ،هزینه برای برقراری نظم و امنیت

کاهش می یابد .فرمانده انتظامی
گلستان خاطرنش��ان کرد :انتظار
ما به عنوان متولیان نظم و امنیت
عمومی این است که هر سازمان
و دس��تگاهی ،کار و ماموری��ت
خود را در چهارچوب راهبردها
عملیات��ی کن��د و با انس��جام و
وح��دت بتوانیم گرهها را با اب��زار خودش حل کنیم و
مش��کات به معض��ل انتظامی و امنیتی تبدیل نش��ود.

جاویدان گفت :امروز ماموریتهای پلیس متنوع است
و چند س��الی اس��ت که حوزهه��ای خدماتی پلیس به
ش��رکتهای متولی واگذار شده و کارشناسان معتقدن
عملک��رد این اقدام باع��ث انعطافپذیری بهتر پلیس
ش��ده و هنوز این ظرفیت وج��ود دارد برخی خدمات
پلیس برونس��پاری ش��ود.وی گفت :ح��وزه معتمدان
پلیس حوزه ارزش��مندی اس��ت زیرا باعث ش��ده این
معتمدان در بس��یاری از پروندهها صلح و س��ازش را
رقم بزنند  .فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد :ریشه
بس��یاری از پروندهه��ا موضوعات جزئی اس��ت که با
یک پا در میانی کردن ،مش��کات حل میشود و حتی
از وق��وع جرم و حادثهای ناگوار جلوگیری میش��ود.
جاویدان گفت :از دیرباز مردم به نیروی انتظامی لطف
داشته و نظر حمایتی داشتهاند اما هنوز به نقطه مطلوب
نرسیدهایم.

رییس دادگس��تری کل گلس��تان ازجوانان خواست که
چهارش��نبه آخر سال را با نشاط ،اما بدون حادثه سپری
کنند و خطاب به مس��ئوان گفت :مکان هایی را برای
برگزاری این مراس��م و ش��ادی مردم تدارک ببینند .به
گزارش ایرنا از دادگس��تری ،هادی هاش��میان به پدر و
مادرها توصیه کرد که با همراهی فرزندان در این مراسم
س��نتی ،مراقب رفتارهای خطرساز برخی از آنان بوده و

فروشندگان مواد محترقه و آتش زا را به دستگاه قضایی
و انتظامی معرفی کنند .وی اضافه کرد :در سال های اخیر
با فرهنگ سازی صورت گرفته ،مردم و بویژه جوانان و
نوجوانان نسبت به حوادث احتمالی آگاه شده و شاهد
س��وانح کمتری در برگزاری چهارشنبه سوری هستیم.
رییس دادگس��تری کل گلستان همچنین گفت :دستگاه
قضایی با متخلفان و حادثه سازان چهارشنبه سوری که

سامت خود و دیگران را به خطر اندازند ،برخورد می
کند و امیدواریم جوانان و نوجوانان با احتیاط بیشتری این
آئی��ن ها را برگزار کنند .به گفته وی؛ افرادی که به اتهام
اخال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت در چهارشنبه
آخر سال بازداشت شوند ،ممکن است تا پایان تعطیات
با صدور قرار موقت در بازداشت مانده و بعد از نوروز به
اتهامات آنها رسیدگی شود.

تبعات کم کاري دستگاهها،
در حوزه نظم و امنیت ملموس میشود

راه اندازی دانشکده سامت
در گنبد مطالبه مردم شرق گلستان است
و ایجاد ساختمان مورد نیاز آن ،برخی
پزش��کان این شهرس��تان و خیرین
اع��ام آمادگی کردند که باید به این
درخواس��ت آنان پاس��خ مثبت داده
شود .وی با اش��اره به درپیش بودن
س��ال جدید و تعطی��ات آن و نیز
اجرای طرح بسیج سامت نوروزی
تصریح کرد :برای اجرای کامل این طرح همه دستگاه های
اداری و اجرایی بایستی با متولیان این طرح یعنی بهداشت و

درمان گنبدکاووس همکاری نمایند.
مدیردبیرخانهمشارکهایاجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در
این جلسه با تاکید بر ضرورت رفع
مشکل راه اندازی دانشکده آموزش
عالی س��امت در گنبد ،از تشکیل
مجمع ملی سامت در اردیبهشت
س��ال آینده به ریاست رییس جمهوری خبر داد و گفت :با
راه اندازی این مجمع ،مجامع اس��تانی و شهرستانی آن هم

www.golshanemehr.ir

تشکیلمیشود.عبدالساممهمینیافزود:اینمجمعکهشهر
گنبدکاووسپیشگامدرراهاندازیآندراستانگلستانخواهد
بود ،از مسئوان ،خیرین ،تش��کل های مردم نهاد ،شوراها،
بخشداران ،دهیاران و معتمدان تشکیل می شود و مسائل و
مشکات حوزه بهداشت ،درمان و سامت را درقالب تدوین
چشم انداز پیگیری می کنند .وی گفت :هدف این مجمع،
اجتماعی کردن سامت و ارتقای آن درجامعه است زیرا ۷۵
درصد حوزه سامت جامعه مربوط به مولفه های اجتماعی
آن اس��ت و فقط  ۲۵درصد به حوزه درمان مربوط می شود
بنابراین باید به حوزه اجتماعی سامت توجه ویژه شود.به
گزارش ایرنا ،مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس نیز
در این جلسه با بررسی مصوبات جلسه قبل و تاکید بر اجرای
مصوبات کارگروه سامت و امنیت غذایی ،به اجرای طرح
بس��یج سامت نوروزی اشاره کرد و گفت :این طرح از ۱۵
اسفند  ۹6شروع شده و تا  ۱۵فروردین  ۹۷ادامه دارد.

مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان
گنبدکاووس گفت :گنبدکاووس در مجموع
به  ۱۳۰نیروی انسانی در بخشهای مختلف
درمانی نیازمند اس��ت .به گ��زارش مهر ،رضا
صاب��ری اظهار کرد :بیمارس��تانهای گنبد به
دلیل نبود امکانات در شهرستانهای مجاور به
 ۷۵۰هزار نفر مردم این منطقه خدمات درمانی
ارائه میکند.وی با اش��اره به اینکه شهرستان
گنب��دکاووس نیازمن��د  ۱۲پزش��ک و چهار
دندانپزشک اس��ت ،افزود :این شهرستان در
مجموع به  ۱۳۰نیروی انس��انی در بخشهای
مختلف درمانی نیازمند است.مش��اور رئیس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان تعداد کل مراکز
خدمات جامع سامت شهری و روستایی را
 ۲۷مورد دانس��ت و گفت :ای��ن تعداد مراکز
توانس��ت برای  ۳۰۴نفر اشتغالزایی کند.وی
در خصوص برنامه سامت شهری ،تصریح
کرد :برنامه تأمین و گسترش مراقبتهای اولیه
س��امت در مناطق شهری و حاشیهنشین در
شهرستان گنبدکاووس از سال ۹۳با سرشماری
مناطق حاشیه شهر آغاز ش��د .صابری اظهار
کرد :در س��ال  ۹۴با توجه به برگزاری آزمون
استخدامی توس��ط ش��رکت ره پویان عشق
استرآباد ،افراد پذیرفتهشده مشخص و پس از
طی مراحل آموزش مقدماتی نیروهای شاغل در
چهار پایگاه بخش خصوصی شروع به فعالیت
کردند .وی تعداد پایگاههای واگذارشده بخش
خصوصیهشتمورد،تعدادپایگاههایتبدیلی
دولتی هفت مورد و تعداد مراکز خرید خدمت
تغذیه و روان را هف��ت مورد اعام کرد.مدیر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبدکاووس
عدم همخوانی جمعیت واگذارشده به پایگاه
با نیروی انسانی موجود را از مشکات برنامه
سامت شهری دانست و گفت :عدم پرداخت
بهموقع حقوق مراقبین بخش خصوصی توسط
ش��رکت طرف قرارداد ،عدم وجود شیوهنامه
مناسب جهت کارانه شهری مراقبین سامت،
فقدان پزش��ک بخش شهری جهت پیگیری
مناسب برنامهها ،عدم وجود مراقب سامت
ناظر در مراکز به علت تبدیلشدن پایگاههای
ضمیمه از دیگر مشکات این بخش به شمار
میرود.وی در خصوص برنامههای آموزشی
وی��ژه مراقبین س��امت ،افزود :اولی��ن دوره
آموزش حضوری آشنایی با مراقبتهای اولیه
سامت در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاههای
غیررس��می برای مراقبین سامت پایگاههای
بخش خصوصی در مرکز آم��وزش بهورزی
شهرس��تان گنبدکاووس برگزار ش��د.صابری
عدم ماندگاری پزش��کان در مراکز نوار مرزی
و محروم نظی��ر اینچه ب��رون و کرند و عدم
استقبال پزشکان از حضور در بیتوته مراکز را از
مشکاتبرنامهپزشکخانوادهدانستواظهار
کرد :فقدان انگیزه کافی جهت مداخله پزشکان
در رفع مشکات مدیریتی مراکز و خانههای
بهداشت از دیگر مشکات این بخش است.
وی تصری��ح کرد :همکاری ضعیف برخی از
اعضاء شوراها و دهیاران در پیگیری مصوبات
بهداشتی ،انتظارات غیراصولی مردم و جامعه از
حوزه بهداشت و درمان ،پراکندگی و تعداد زیاد
خانههای بهداشت ،مشکات ارتباطی برخی
مراکز و خانههای بهداشت از تهدیدهای این
حوزه محسوب میشود.

.

روستای گلیداغ مراوه تپه
به شهر ارتقا یافت

آیی��ن ارتقای روس��تای گلی��داغ از توابع
شهرس��تان مراوه تپه به شهر ،در سفر روز
شنبه استاندار گلس��تان ،نماینده شهرستان
های مینودش��ت ،گالیک��ش ،کاله و مراوه
تپ��ه در مجلس ش��ورای اس��امی ،معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار و تعدادی
از مدیران کل به شهرستان مراوه تپه برگزار
ش��د .به گزارش ایرنا ،استاندار گلستان در
این آیین در س��خنانی با اشاره به برنامه ها
وخدمات دولت درمناطق کمتر توسعه یافته
اظهار کرد :ارتقای گلیداغ به شهر بر اساس
مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان
و با پیش��نهاد استانداری به تصویب وزارت
کشور رسید.سیدمناف هاشمی افزود :بزودی
تجهیزات مورد نیاز شهرداری گلیداغ به این
شهر ارسال خواهد شد.

