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گنبدكاووس – منصور آق: كاروان سرزمين برادرى متشكل از شخصيت هاى دينى، فرهنگى و ورزشى كشور در دومين روز از سفرشان به استان 
گلستان، روز جمعه با حضور در مصلى بزرگ نماز جمعه اهل سنت گنبدكاووس، نماز جمعه را با اهل سنت اقامه كردند.

 صدها نماز گزار اهل سنت پس از اقامه نماز، با دست دادن با اعضاى كاروان سرزمين برادرى از جمله شخصيت هاى فرهنگى و ورزشى شناخته شده 
كاروان، اميرحاج رضايى مربى و كارشناس فوتبال  و مصطفى رحماندوست شاعر كودك و نوجوان، به آنان خوش آمد گفتند.

سفر اين كاروان به استان گلستان با هدف ايجاد همدلى و نزديكى بيش از پيش بين اقوام و قوميت هاى مختلف و تجديد ديدار و نزديكى قلوب با 
همراهى نخبگان فرهنگى و ورزشى كشور صورت گرفته است.

اين گروه در سفر به شهرستان گنبدكاووس برنامه ها و بازديد هاى متعددى داشتند. بازديد از كارخانه نئوپان، دارااليتام امام سجاد (ع)، عيادت از بيماران 
بسترى بيمارستان پيامبر اعظم، زيارت مرقد مطهر حضرت يحيى بن زيد (ع) و قبور شهداى هشت سال دفاع مقدس و دوران انقالب اسالمى، بازديد از 
مجموعه سواركارى گنبدكاووس و مسابقات زيبا و جذاب هفته قهرمانى كورس پاييزه و آيين باستانى و عرفانى ذكر خنجر تركمن، شب شعر در كتابخانه 

مختوم قلى و  بازديد از حوزه علميه اهل سنت عرفان چنارلى، از جمله برنامه هاى كاروان سرزمين برادرى بود.
اعضاى كاروان سرزمين برادرى متشكل از مصطفى رحمان دوست شاعر و داستان نويس، داود كريمى پسر شهيد عباس كريمى، محمد حسين نواب 
مدير مدرسه اسالمى هنر، امير حاج رضايى كارشناس فوتبال، حجت االسالم على اكبر براتى فعال عرصه جهان اسالم و مبلغ عرصه وحدت، غالمرضا 

امامى نويسنده، مترجم عربى و پژوهشگر و محمد حسين جعفريان نويسنده، شاعر و مستند ساز هستند.

چهارمين جلسه شوراى خيرين سالمت شهرستان  
گميشان در 28بهمن ماه93،باحضور سرپرست شبكه 
نايب رئيس   ، ، رئيس  بهداشت و درمان شهرستان 
،خزانه دار ، مدير اجرايى و اعضاى  شورا  ومعتمدين 
دفتر  محل  تابعه  در  روستاهاى  و  شهر  خيرين  و 
سرپرستى  مركز بهداشت شهرستان گميشان برگزار 

گرديد.
سرپرست  ايري  بهمن  دكتر  ابتدا  جلسه  دراين 
ضمن  گميشان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبكه 
اشاره به تعداد خانههاى بهداشت ،پايگاهها،و مراكز 
بهداشتى درمانى به شرح مشكالت موجود پرداختند.

خانه  داد:3  ادامه  بهداشت  شبكه  سرپرست 
بزرگ  جيق  قلعه  و  ،سقرتپه  بزرگ  آرخ  بهداشت 
نوساخت و به مرحله ى بهره بردارى رسيده است 
و در حال تجهيز ميباشد.نيز به خانه هاى بهداشت 
كه فاقد حصار ميباشد كه شامل خانه هاى كتوك، 
، دهنه كملراشاره كرده  گاميشلى  بناور  ،كله پست 
گفت:در حال حاضر 2 خانه بهداشت منطقه ساحلى 
چارقلى و دهنه نياز به نوسازى داردهمچنين وجود 
يك پايگاه استيجارى در گميشان را به اطالع اعضا 
آخرين وضعيت  از  ايري  گزارشى  رساند  . دكتر 
داده  ارائه  شهر  سيمين  تخصصى  درمانگاه  ساخت 
به مشكالت موجود در ساخت درمانگاه تخصصى 

گميشان پرداختند.
سرپرست شبكه بهداشت و درمان در ادامه از همه 
كساني كه در ساخت درمانگاه تخصصى سيمين شهر 

مساعدت و تعامل داشته اند قدردانى نمودند.
شوراى  رئيس  نظرى  شاه  محمد  قربان  درادامه 
تشكرازفعاليت  ضمن  گميشان  شهرستان  خيرين 

خيرين ، مصوبات جلسه را به شرح ذيل برشمردند:

1- بررسى فيزيكى وضعيت خانه هاى بهداشت 
منطقه گميشان

2-بررسى كمبودهاى تجهيزاتى خانه هاى بهداشت
شهرستان  سالمت  وضعيت  از  گزارش  3-تهيه 

گميشان
4-تهيه زمين جهت ساخت بيمارستان

5-تهيه گزارش از وضعيت سالمت سيمين شهر
6-ايجاد فضاى سبز در محوطه خانه هاى بهداشت

تخصصى  درمانگاه  ساخت  جهت  7-همكارى 
سيمين شهر

8-تشكيل شورايارى در روستاها
9-بررسى نظافت خانه هاى بهداشت

نيازهاى  اعالم  و  منطقه  خيرين  از  10-دعوت 
تجهيزاتى به آنها

11-همكارى جهت ساخت درمانگاه تخصصى 

گميشان
12-جايگزين نمودن قبض هاى جديد

13-پيش بينى يك اتاق از طبقه همكف مر كز 
گميشان به عنوان دفتر شوراى خيرين سالمت شهرستان

ضمن  نيز  شورا  رئيس  نائب  دوجى  ادامه  در 
قدردانى از اعضاى خيرين نسبت به تعامل بين ارگان 
ها بخصوص مركز بهداشت گميشان و شهردارى به 
منظور مرتفع ساختن مشكالت موجود در مسير پروژه 

درمانگاه تخصصى گميشان نمودند.
ضمن  نيز  شورا  اجرايى  مدير  قروى  محمد 
رئيس  تائيدسخنان  در  شورا  اعضاى  از  قدردانى 
شبكه و رئيس شورا گفت: بايد كمبودها و نيازهاى 
تجهيزاتى اولويت بندى شوندو تعامل  با شوراهاى 
روستاها جهت بهسازى خانه هاى بهداشت وجود 

داشته باشد.

كاروان سرزمين برادرى در گنبدكاووس نماز جمعه را با اهل سنت 
اقامه كردند

چهارمين صورتجلسه شوراى خيرين سالمت شهرستان گميشان

ايجاد بازارچه هاى نوروزى در 
گرگان  براى جلوگيرى از سدمعبر

با  عيد  شب  معبرهاى  سد  معضل  رفع  براى  گرگان  شهردارى 
اختصاص مكانهايى ويژه ، بازارچه نوروزى ايجاد مى كند.

به گزارش مركزارتباطات و اطالعات روابط عمومى شهردارى گرگان ، 
معاون خدمات شهرى و فضاى سبز اين شهردارى گفت: با توجه به اينكه 
معموال در شب هاى پايانى سال دستفروشان در خيابانها و معابر اصلى شهر 
با ايجاد مانع ،معابر اصلى و پياده روها را اشغال كرده و موجب مشكالت 
بسيارى براى شهروندان و عابران مى شوند امسال نيز همانند سال گذشته 
،شهردارى بر اساس وظيفه قانونى خود (تبصره ذيل ماده 55 )به اجراى اين 

طرح ويژه اقدام  مى نمايد.

بازارچه  اسفنديارى گفت:براى ساماندهى دستفروشان دو  محمد رضا 
الغديرجنب  بلوار  در  واقع  بازار  چهارشنبه  هفتگى  بازار  مكان  در  موقت 
جايگاه CNG و خيابان 5 آذر نبش آذر يكم پاركينگ اتوبوسرانى در نظر 
گرفته شده كه از تاريخ 15 اسفند بصورت رايگان در اختيار آنان قرار مى 

گيرد .
معبر  سد  رفع  هاى  اكيپ  طرح  اين  اجراى  راستاى  داد:در  ادامه  وى 
با گشت زنى هاى مداوم ازساعت 7 صبح لغايت 10 شب براى رفع اين 

معضل اقدام مى نمايند.
به گفته معاون خدمات شهرى و فضاى سبز شهردارى گرگان تعويض 
سايبانهاى فرسوده و رنگ آميزى تابلوها و درب مغازه ها و به طور كلى 
پاكسازى و زيبا سازى واحدهاى صنفى نيز با توجه به فرارسيدن سال نو از 
ديگر اقدامات شهردارى با همكارى اصناف و اداره صنعت و معدن است 

كه انجام خواهد شد. 

نشست هم انديشى و توسعه سرمايه گذارى 
استان گلستان در شركت آب منطقه اى 

برگزار شد
نشست هم انديشى و توسعه سرمايه گذارى استان گلستان با حضور مهندس 
مرگدرى معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى گلستان، يوسف بسنجيده مديركل 
دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى، مهندس ايرج حيدريان مدير عامل شركت 
آب منطقه اى گلستان و جمعى از مديران كل دستگاههاى اجرايى ذيربط استان به 

ميزبانى شركت آب منطقه اى گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى گلستان، در ابتداى اين  نشست 
معاون برنامه ريزى استاندارى گلستان، توضيحاتى پيرامون توانمنديها و قابليتهاى 
استان بيان نمود و خواستار تسريع ارائه كليات طرح هاو بسته هاى سرمايه گذارى 

مطالعه شده و مهم به دفتر امور اقتصادى استاندارى شد
پيگيرى،  حال  در  فعاليتهاى  داشتن  اهتمام  بر  تاكيد  ضمن  مرگدرى  مهندس 
همكارى و همدلى همه اعضاء دستگاههاى اجرايى را براى عملياتى نمودن پروژه 

هاى استان خواستار شدند.
وى خاطرنشان كرد: توسعه زمانى حاصل ميشود كه به بنيه و قوت داخلى استان 
متكى باشد و اقتصاد بايد بدست بخش خصوصى ، كارآفرينان و دريك كالم مردم 

احياء شود.
عامل  مدير  همچنين 
اى  منطقه  آب  شركت 
نشست  اين  در  گلستان، 
ميزان  پيرامون   توضيحاتى 
بارش ها و ذخاير آبى  بيان 
همكارى  خواستار  و  نمود 
اعضاء  همه  همدلى  و 
ذيربط  اجرايى  دستگاههاى 

در مقابله با خشكسالى و كم آبى شد.
وى با اشاره به اينكه در گلستان ظرفيت آبى موجود نصف ظرفيت آبى مورد نياز 
هم نيست و پيش بينى و تدابير الزم براى آينده ضرورت دارد خاطرنشان كرد: پروژه 
آب شيركن به منظور استفاده از آب هاى نامتعارف و فاضالب هاى صنعتى در  جهت 

توسعه استان و منبع پايدار تامين آب براى صنعت مى باشد.
مهندس ايرج حيدريان با  تاكيد بر استفاده از توان بخش خصوصي جهت اجراي 
پروژه هاي آب وفاضالب خاطر نشان كرد امنيت و ارزش افزوده سرمايه گذارى از 

الويت هاى مهم سرمايه گذاران بخش خصوصى مى باشد.
همچنين در اين اين جلسه گزارشى از روند اقدامات انجام شده در خصوص 
طرحها جهت سرمايه گذارى و همچنين گزارش مربوط به تدوين الزامات و مطالعات 

پروژه ها توسط اعضاء جلسه ارائه گرديد


