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خبر
نسخه نویسی الکترونیک در
گلستان اجرایی می شود

مدیرکل بیمه سامت گلستان از اجرای رویداد
هم اندیش��ی در عرصه بیمه سامت خبر داد
و گفت :در بهمن ماه طرح نس��خه نویس��ی
الکترونیک در استان اجرا می شود .به گزارش
مهر ،سید محمد حسینی اظهار کرد :هم اکنون
 ۶۵درصد جمعیت استان معادل یک میلیون
و  3۰۰هزار نفر تحت پوش��ش بیمه سامت
هس��تند .وی درباره برنامه های بیمه سامت،
بیان کرد :برنامه های گذش��ته بیمه سامت را
ب��ا تغییر چند رویکرد دنبال می کنیم.مدیرکل
بیمه سامت گلستان افزود :تعیین هم پوشانی
صندوق های بیمه گر یکی از برنامه های اصلی
است چرا که هم اکنون عده ای با پرداخت چند
حق بیمه یک خدمت دریافت می کنند .وی با
تاکید بر این که ضرورت دارد هم پوشانی بین
بیمه ها را اس��تخراج کنیم ،ادامه داد :به روش
های مختلف انجام این مهم در دستور کار قرار
دارد و تاش داریم بیمه ای که خدمات جامع
تری ارائه می دهد حفظ شود.حسینی از اجرای
رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سامت خبر
داد و تصریح کرد :ای��ن رویداد برای دریافت
ایده های نو در  ۶محور اجرا می ش��ود.وی به
محورهای  ۶گانه این رویداد هم اندیشی هم
اشاره و اضافه کرد :آموزش ،پیشگیری و ارتقای
س��امت ،پوشش بیمه ای ،قوانین ،مقررات و
فرآیندها ،کاربرد فناوری اطاعات در نظام بیمه
س��امت ،مدیریت منابع ،مصارف و سرمایه
انس��انی و نظارت بر خدمات بیمه س��امت
از محورهای این رویداد اس��ت.مدیرکل بیمه
سامت گلستان از فعال ش��دن شماره ۱۶۶۶
برای دریافت پیشنهادها ،نظرها و شکایت در
حوزه بیمه سامت خبر داد و گفت :به زودی
نسخه نویسی الکترونیکی در گلستان انجام می
شود.وی با اشاره به این که طرح نسخه نویسی
الکترونیک��ی به طور پایل��وت در کرمان اجرا
شده ،خاطرنشان کرد :از بهمن ماه این طرح در
تمام اس��تان های کشور و در گلستان در یک
شهرستان اجرا می شود و امید داریم بتوانیم با
رفع نواقص زیرساختی در سال  ۹۸کل استان
را زیر پوشش این طرح ببریم.
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سردار آزمون سورپرایز
زمستانیلیگبرترانگلیس؟

رشد صادرات گلستان

کاردختران
فوتبالیستایراندر
آسیا دشوار است
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چنارسبزهمشهد

اردوی تیم مل��ی فوتبال دختران نوجوان ایران برای
حضور در مرحله دوم رقابت های مقدماتی قهرمانی
آس��یا این هفته در مرکز فوتبال فدراسیون با حضور
 ۲۸بازیکن برگزار ش��د .این دور از تمرینات ،اولین
مرحله اردوی تیم ملی دختران فوتبالیست ایران بعد
از صع��ود ب��ه دور دوم رقابت های آس��یایی بود که
تحت نظر سرمربی گلستانی تیم ملی برپا شد .شادی
مهینی تیمش را در مرحله دوم رقابت های مقدماتی
قهرمانی آس��یا برای رویارویی با تی��م های ائوس،
ویتنام و اس��ترالیا آماده می کند .وی که معتقد است
با تمرینات مداوم و برگزاری دیدارهای دوستانه می
توان به اهداف تعیین ش��ده رسید ،کار شاگردانش را
در این مرحله دشوار می داند اما تأکید می کند تیمش
فقط برای صع��ود به دور نهایی تاش می کند«.همه
حریفان از کیفیت مناس��بی برخوردارند و دیگر نمی
ت��وان گفت چه تیمی قوی یا ضعیف اس��ت ولی ما
فق��ط برای صعود تاش می کنیم ».مهینی با بیان این
مطلب درباره برنامه های تدارکاتی تیمش می گوید؛
«زیرساخت ها برای فوتبال بانوان در ایران ،به تازگی
در حال قوی شدن است و برای همین...

درمحاصره سازه ها
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زندگی زیر سایه
فقر و نبود امکانات

اختصاص ماشین نمک پاش
هوشمند به گلستان

مدی��ر کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای
گلستان با بیان این که ۲۰نقطه پرتصادف تا پایان
سال  ۹۸ایمن سازی می شود از اختصاص یک
ماشین نمک پاش مکانیزه هوشمند به گلستان
خبر داد .به گزارش مهر ،مهدی میقانی اظهار
کرد :طرح راهداری زمستانه یکی از اصلی ترین
طرح های ما در طول س��ال است .وی با بیان
این که بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه در گلستان
وجود دارد ،گفت :حدود هزار و  ۷۰۰کیلومتر
از آن ،راه و گردن��ه ب��رف گیر اس��ت .میقانی
افزود 3۵۰ :نیروی انس��انی ساماندهی شده تا
بتوانیم طرح راهداری را در بازه زمانی  ۲۲آذر
تا  ۲۲اسفند  ۹۷با تجهیز  ۱۶۰دستگاه ماشین
آات آماده به کار و بازسازی شده ،اجرا کنیم.
وی اضافه کرد :مدیر کل دفتر بحران و تجهیز
ماش��ین آات س��ازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ای کش��ور به منظور ش��رکت در
کمیته راهبردی شورای راهداری و بازدید از
محورهای مواصاتی و اقدامات ازم جهت
آمادگی طرح راهداری به گلستان سفر کرد
و همه این اقدامات به دلیل خدمت بهتر به
مردم اس��ت.وی با اشاره به نوسازی ناوگان
حمل و نقل گفت :سازمان راهداری کشور
برنام��ه ریزی ک��رده تا س��ال  ۱۴۰۰حدود
 ۶۰الی  ۷۰درصد ماش��ین آات کش��ور را
بازسازی کند.میقانی افزود :یک ماشین نمک
پاش مکانیزه هوشمند به قیمت یک میلیارد
و  ۱۰۰میلی��ون تومان ظ��رف یک ماه آینده
به سیس��تم راهداری اس��تان اضافه خواهد
شد.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای گلس��تان بیان کرد :ماشین آماده است و
باید تجهیزاتی بر روی آن نصب ش��ود و به
طرح راهداری زمستانه امسال خواهد رسید.
وی اضافه کرد :حدود هش��ت ماه پیش هم
 ۱3دس��تگاه تویوتا هایلوکس به گلس��تان
اختصاص یافت و پیگیر تجهیزات ،امکانات
دیگر هم هستیم.

چگونهافاطونبخوانیم؟
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به رغم انجام برخی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه ،مردم
محله حاشیه نشین افغان آباد گنبد کاووس همچنان با فقر و
فقدان امکانات دست و پنجه نرم می کنند .به گزارش مهر،
دس��تانش دیگر یارای کارکردن ندارد .همسرش بیماری
قلبی دارد و س��ه کودکش را هم ب��ر اثر بیماری و فقر از
دس��ت داده است .از همه این ها بدتر هویتی است که به
واس��طه ازدواج با یک غیر ایرانی از او گرفته شده و حاا
سال ها است که در کشور خودش هم بیگانه شناخته می
ش��ود .این تنها روایت کوتاهی از زندگی یکی از صدها

خانواری اس��ت که در افغان آباد گنبد است .ساکنان این
محلهبهدلیلمهاجربودنونداشتنشناسنامهامکاناستفاده
بسیاری از خدمات شهری ،اجتماعی ،تحصیلی و شغلی را
ندارند.تاش های اداره کل تبلیغات اسامی گلستان در این
بخش برای کاهش مشکات فرهنگی ،ما را با افغان آباد
آشنا کرد و به همین دلیل با مدیران سازمان همراه شدیم تا
از نزدیک پای صحبت ساکنان این منطقه بنشینیم.بر اساس
آمار اعام شده محله ی افغان آباد گنبد کاووس با جمعیتی
ح��دود هفت ه��زار و  ۵۰3نفر که دو ه��زار و  ۲۰۰نفر
افغانهای مقیم شهرستان گنبد و مابقی ترکمن هستند را در
دل خود جای داده که عموما با معضاتی چون فقر،اعتیاد و
فرزندانی بدون شناسنامه و سواد مواجه است.
توان اداره زندگی را ندارم
یکی از ساکنان محله مدرسی (افغان آباد ) گنبد می گوید:
مدت ها است همسرم دچار بیمار قلبی است و توان کار
کردن ندارد .در این مدت سعی کردم با آشپزی و کار در
منازل مردم امورات زندگی را بگذرانم اما با ماهی ۴۰۰هزار
تومان توان اداره زندگی را ندارم.زهرا که سه فرزند خود را
به دلیل بیماری و فقر از دست داده و تنها یک فرزند دارد،
ادامه می دهد :درد آدمهایی مثل ما یکی دو تا نیست .اگر
چه خداوند فرزندان دیگری را برای من نگه داشته اما به
دلیل نداشتن توان مالی امکان فرستادن آن ها را به مدرسه
ندارم.او می گوید :زمان مراجعه به مدرس��ه برای نداشتن
پول ،بچه ه��ا از نظر روحی صدمه می بینند و به همین
خاطر تعداد زیادی از آن ها ترک تحصیل کرده اند.زهرا که
خود ایرانی و همسری افغان دارد می گوید که هیچ کمکی
به آن ها نمی ش��ود و دیگر توان کار کردن در خانه های
مردم را ندارد.او که خانه اش فاقد حمام است و به لحاظ
بهداشتی وضعیت نامطلوبی دارد از گزدیدگی بدن خود و

آگهی مناقصه
عمومی

دخترش ناان اس��ت و می گوید :نزدیک دوماه است که
بدنمان با نیش حشره ای زخم می شود و وقتی به مرکز
بهداشت محله مراجعه کردم و موضوع را به آن ها اطاع
دادم ،گفتند که به ما ربطی ندارد.
رویاهایم راهی است برای رسیدن به آرزوها
یکی دیگر از ساکنان این منطقه که  ۱۲سال دارد و نامش
سعید است ،هم به دلیل فقر اقتصادی ترک تحصیل کرده
و ش��غل آینده خود را در رویاهایش جستجو می کند و
خودش معتقد اس��ت رویاهایم راهی است برای رسیدن
به آرزوها .آن ها را دوست دارم.زلیخا یکی دیگر از خانم
های این محله است که می گوید :سال ها است که همسرم
ب��ه دلیل بیماری نمی تواند کار کند و این موضوع باعث
ش��ده تا زندگی برای ما به سختی بگذرد.او بیان می کند:
دخترم نازی مدت  ۶س��ال است که نامزد کرده است اما
به دلیل نداشتن توان مالی نمی تواند زندگی مشترک خود
را با همسرش آغاز کند و این باعث شده تا حتی دخترم
برای خودکشی اقدام کند.زلیخا ادامه می دهد :بعد از جشن
نازی ،دامادم مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان ش��یربها داد
اما همه این مبلغ بابت درمان همسرم خرج شد و اکنون
مان��ده ام که چه طور دخت��رم را راهی خانه بخت کنم تا
سرانجامی گرم داش��ته باشد«.دوست محمد»  3۶ساله و
معلول ،یکی دیگر از چند صد ساکن این محله است که
همراه با چهار برادر و خواهر معلول دیگر خود در شرایط
نامساعدی زندگی می کند و به گفته خودش از خدمات
حمایتی بهزیستی بهره مند نیستند.او می گوید که خودش
به صورت آماری تحت پوشش قرار گرفته ولی از داشتن
حتی یک ویلچر برقی محروم هستند.مادر دوست محمد
که با کمک خیرین تعدادی وس��یله مانند تلویزیون تهیه
کرده ،می گوید :لوازم منزل چون یخچال و لباس شویی

ندارم و بخاری که ابتدایی ترین کاا یک خانواده محسوب
می شود هم ندارم و برای فرد دیگری است که به صورت
امانت در اختیار ما گذاشته شده است.او با صدایی لرزان می
گوید :اگر افغانی هستیم ،انسان هم هستیم و حق زندگی
داریم .چرا مس��ئوان نگاهی به ما نمی کنند.مریم ساکن
دیگر این منطقه که همسرش کارگر ساده ای است و بر
اثر نوعی حساس��یت تمام دستانش زخم شده می گوید
که س��ه فرزند دارد و یکی دیگر را هم بادار است ،اما به
علت نداش��تن پول کافی نمی تواند به پزشک و یا مراکز
درمانی مراجعه کند و نه زخمهای دستش را میتواند مداوا
کند و نه میداند چه زمانی وقت زایمانش است.دردهای
مردم این منطقه کم نیس��ت و به رشته تحریر در آوردن
همه آن ها هم در توان خبرگزاری نیست.ایروبی نشدن
رودخانه گرگان رود که در مس��یر این محله قرار رگفته
و بوی نامطبوع آن ،فقدان سطل زباله و رها شدن زباله
ها در حریم رودخانه موجب روز مش��کاتی از جمله
افزایش موش و پش��ه شده است و زمینه بروز بیماری
هایی چون سالک را ایجاد کرده است.ساکنان این محله
در حالی با مش��کات بهداشتی ،محیطی ،اقتصادی و
آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و بزه روبرو هستند
که مس��ئوان مکرر در جلس��ات خود از اجرای طرح
های پیش��گیرانه در محات آسیب خیز خبر می دهند
اما ش��واهد حاکی از آن است که در این محله اقدامی
صورت نگرفته است.تابس��تان امس��ال هم این محله
توسط مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان مورد
بازدید قرار گرفت اما به گقته ساکنان هنوز هیچ اقدامی
برای ر فع مشکات آن ها نشده است.خبرگزاری مهر
در گزارش های بعدی سعی دارد مشکات این منطقه
را از طریق دستگاه های متولی پیگیری کند.
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کتابخانهتخصصیمهارتی
کودک و نوجوان در گرگان
ایجاد می شود

مدیر کل کان��ون پرورش فک��ری کودکان و
نوجوانان گلس��تان گفت :کتابخانه تخصصی
مهارتی کودک و نوجوان در گرگان ایجاد می
ش��ود.به گزارش مهر ،محبوبه رجب نس��ب
اظه��ار کرد :کانون فکری س��نین بین  ۶تا ۱۸
س��ال را در برمی گیرد و فعالی��ت های ادبی،
هنری ،فرهنگی و اس��امی را در دستور کار
دارد .وی افزود :کش��ور نیاز به توسعه انسانی
دارد و بهترین س��رمایه های ما همین کودکان
و نوجوانان هستند و اگر بخواهیم رشدی در
این زمینه داشته باشیم باید عوامل پیرامونی آن
ها که شامل خانواده ،اجتماع ،فضای مجازی
و کودکان زیر  ۶س��ال هس��تند را هم در نظر
بگیریم.رجب نسب گفت :کانون گلستان ۱۷
مرکز ثابت ۹ ،مرکز س��یار ،سه مرکز فراگیر و
دو مرکز پس��تی دارد و همه شهرس��تان ها
ج��ز کردک��وی دارای مرکز هس��تند؛ البته
س��اختمان کانون کردکوی پیش��رفت ۲۵
درص��دی دارد.وی با بیان این که هر مرکز
سیار  ۲۰روس��تا را پوشش می دهد ،ادامه
داد :مراکز ثابت ه��ر تعداد مخاطب را می
تواند پوش��ش دهد ولی مراکز سیار بیشتر
در حوزه ه��ای روس��تایی و مناطق کمتر
توسعه یافته شهری خدمات دهی می کند.
رجب نسب اضافه کرد :در حوزه پژوهش
اهدافی چ��ون ارتقاء س��طح کیفی دانش،
بین��ش و نگ��رش ،توانمندس��ازی نیروی
انسانی ،توس��عه و ارتقاء فرهنگ پژوهش،
معرفی و تربیت و تحلیل پژوهش��گران به
ویژه کودکان و نوجوان��ان ،میز تخصصی
پژوه��ش با حض��ور صاحبنظ��ران ،اقدام
پژوهی ،نشس��ت های علمی و پژوهشی و
غیره دنبال می شود

گلستان نیازمند تشکیل دوباره
سندیکایآسانسور

در راستای ارتقاء و به روز رسانی دانش مدیران
فنی و کارشناس��ان ش��رکت ه��ای نصاب و
بازرسی آسانسور ،دوره آموزشی تفاوت های
تجدید نظر اول استاندارد  ۱-۶3۰3و نسخه
پیش��ین آن در ادارهکل اس��تاندارد گلستان
برگزار ش��د .به گزارش روابط عمومی این
اداره کل ،مدی��رکل اس��تاندارد گلس��تان در
جمع شرکت کنندگان دوره آموزشی تفاوت
های تجدید نظر اول اس��تاندارد  ۱-۶3۰3و
نسخه پیشین آن با بیان نقش نظارتی و فنی
استاندارد در حوزه آسانسور ،خواستار توجه
بیش��تر مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای
نصاب و بازرس��ی آسانس��ور در این زمینه
ش��د.محمود فرمانی با بی��ان این مطلب که
خ��رد و تفکر جمع��ی باعث پیش��رفت و
بهبود امور می ش��ود ،گفت :تشکیل دوباره
سندیکای آسانسور و پله برقی در گلستان و
برگزاری جلسات هم اندیشی و تصمیمات
جمعی می تواند در نظارت ،بازرسی و نصب
آسانسورها بسیار کمک کننده باشد .مدیرکل
اس��تاندارد گلس��تان با انتقاد از ورود برخی
اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد صاحیت
در آسانس��ورها اظهار داش��ت :بعض ًا نصب
آسانسور توسط اشخاصی انجام میشود که
فاقد صاحیت هس��تند و این کار با استفاده
از اعتب��ار امضاء و مهر ش��رکتهای دارای
تأییدیه انجام می شود که به آن مهر فروشی
اطاق میشود .در این نشست مدیران فنی
و کارشناسان ش��رکتهای نصاب و بازرسی
آسانس��ور با آخرین تغییرات دستورالعمل
نصب و بازرس��ی سیستم محرکه آسانسور،
کنترل کیفیت آسانسورها و ایمنی تجهیزات
حفاظتی ،آشنایی با جدیدترین راهکارهای
تعمیر و بازرسی از سقف کابین ،دریچه های
دیواری چاهک ها و کفی ها و ش��یوه های
انجام آزمون های ادواری و اس��تثنائات عدم
انجام آزمون در آخرین ویرایش اس��تاندارد
ملی  ۶3۰3-۱آشنا شدند.این دوره آموزشی
با همکاري ش��رکت بازرسي کاوش اندیشه
رس��تگار و با حضور  ۵۰نفر از مدیران فنی
و کارشناسان ش��رکتهای نصاب و بازرسی
آسانسور در سالن جلسات هیرکان اداره کل
استاندارد گلستان برگزار شد.

